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Effekterne af den virksomhedsvendte aktivering

J.nr.:

15.20.06P05/dwjcbem
11/23307

Side 701

Åben sag
LBR

Resumé:
Der er udarbejdet en analyse af effekterne af den virksomhedsrettede aktivering i den danske
beskæftigelsesindsats.
Virksomhedskonsulent Anders Hedegaard fra Jobcentret kommer til mødet og præsenterer rapporten.
Det Lokale Beskæftigelsesråd bedes tage præsentation til orientering.

Sagsfremstilling:
Der er lavet en grundig analyse af effekterne af den virksomhedsrettede aktivering i den danske
beskæftigelsesindsats.
Rapportens ophavsmænd er økonomisk vismand Proffesor Michael Rosholm og økonomisk
vismand Proffesor Michael Svarer.
Rapporten kan findes på følgende link:
http://www.ams.dk/Aktuelt/Nyheder/2011/0707_Effekter%20af%20virksomhedsrettet%20aktivering.aspx
Der ses bl.a. på, om værktøjerne virksomhedspraktik, offentlig og privat løntilskud virker.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager rapporten til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
Til orientering.
De slides som virksomhedskonsulent Anders Hedegaard viste, om effekterne af den virksomhedsvendte aktivering, sendes til LBR.
Hanne Christensen var fraværende.
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Opfølgning for 3. kvartal på beskæftigelsesplanen for 2011

J.nr.:

15.00.00P16/dwjctk
10/6637

Side 702

Åben sag
BE/LBR

Resumé:
Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Derudover kan jobcentret definere lokale mål for indsatsen.
Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Der følges op på Beskæftigelsesplanen hvert kvartal.
Det Lokale Beskæftigelsesråd bedes tage opfølgningsrapporten for 3. kvartal 2011 til efterretning.

Sagsfremstilling:
Opfølgningsrapporten er ligesom Beskæftigelsesplanen bygget op om Beskæftigelsesministerens fire mål, disse er:
1. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige, med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse, (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt.
2. Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.
3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.
4. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.
Herudover indgår sygedagpengeområdet som en særlig lokal udfordring i Beskæftigelsesplanen. Endvidere indgår der mål for den virksomhedsvendte indsats.
Ministermål 1: Arbejdskraftreserven
Jobcenter Brønderslev har i juni og juli måned 2011 oplevet et fortsat fald i antallet af ledige
med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse - i august måned 2011 var
der en mindre stigning. Sammenlignet med de samme måneder i 2010, er der tale om et markant fald. Brønderslev Kommune har her haft et større fald, end hos de øvrige jobcentre i klyngen.
I august måned 2011 var der 695 fuldtidsledige, som har været på offentlig forsørgelse i mere
end 3 måneder. Faldet ses både blandt A-dagpengemodtagerne og de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen følger her den generelle tendens på A-dagpengeområdet med faldende
ledighed - en del af tendensen skyldes de sædvanlige sæson udsving, hvor ledigheden falder
henover sommeren. På kontanthjælpsområdet har antallet af kontanthjælpsmodtagere været
faldende siden maj 2011.
Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger
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Jobcenter i Brønderslev har i juni, juli og august 2011 oplevet et fald i antallet af borgere på de
permanente forsørgelsesydelser: fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension. Jobcentret
har samlet set det samme antal borgere på disse ydelser som i 3. kvartal 2010. Der var i august
2011 2.057 fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesydelser. Det er positivt, at der stadig
ses en stigning i antallet af borgere på fleksjob, mens der fortsat kan konstateres et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse.
Ministermål 3: Unge på offentlig forsørgelse
Jobcenter Brønderslev har i månederne juni, juli og august 2011 oplevet et mindre fald i antallet
af unge på offentlig forsørgelse. I august måned 2011 var der 729 personer under 30 år på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Det er primært blandt kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagerne, A-dagpengemodtagerne under 30 år, at ledigheden er faldende. Der
har ligeledes været et fald i antallet af unge på førtidspension, revalidering og ledighedsydelse.
På introduktionsydelse, fleksjob, forrevalidering og starthjælp har der været en mindre stigning.
Det bliver en udfordring at fastholde den positive udvikling i 4. kvartal 2011.
Ministermål 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse
Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse var i august 2011
på 187 fuldtidspersoner. Der er tale om et mindre fald de seneste måneder. Faldet skyldes primært et fald i antallet af borgere på A-dagpenge og sygedagpenge. Udviklingen følger her den
generelle tendens i udviklingen for disse målgrupper. Da målgruppen af ikke vestlige indvandrere og efterkommere er relativt lille, set i forhold til det totale antal af borgere på offentligforsørgelse, modtager de ikke vestlige indvandrere på kontanthjælp, sygedagpenge, A-dagpenge
og ledighedsydelse overordnet set, den samme indsats som de etniske danskere på disse ydelser.
Lokal udfordring: Sygedagpengeområdet
På sygedagpengeområdet har der i antallet af sager mellem 5-52 uger, været et fald i sagsantallet, når der sammenlignes med 2. kvartal 2010. Der har i gennemsnit været 366 sager i september 2011. For sager over 52 uger er sagsantallet ligeledes faldende, i september 2011 var
der i gennemsnit 109 sager over 52 uger.
Den virksomhedsvendte indsats
Virksomhedsteamet har i årets første tre kvartaler af 2011 etableret 1.160 virksomhedspraktikker, 199 løntilskudsjob, 93 katalog løntilskudsjob (egne jobtræningspladser) samt 75 fleksjob.
Der har herudover været kontakt til 4.883 virksomheder i de første tre kvartaler af 2011. I månederne juli og august har der været en mindre nedgang i antallet af etablerede virksomhedsvendte aktiveringstilbud (løntilskudsjob og virksomhedspraktikker). Dette skyldes dog at mange
ledige afholder ferie i disse måneder, sammenholdt med at der traditionelt er en nedgang i ledigheden henover sommeren (sæsonledighed). Dette afspejler sig ligeledes i det totale antal ledige der i disse måneder er ude i virksomhedsrettede aktiveringstilbud. Antallet af borgere i
virksomhedsaktivering ventes igen at stige i årets sidste kvartal. Det skal dog samtidig bemærkes, at virksomhedsservice har etableret markant flere virksomhedsrettede aktiviteter i 3. kvartal
2011 sammenlignet med 3. kvartal 2010. I 3. kvartal 2010 blev der etableret 205 virksomhedspraktikker mens der i 3. kvartal 2011 blev etableret 320 virksomhedspraktikker.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager opfølgningen
på Beskæftigelsesplan 2011 for 3. kvartal 2011 til efterretning.
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Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 7. november 2011:
Taget til efterretning.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
Følgende undersøges til næste møde:
Faldet i antallet på A-dagpenge i juni / juli / august - skyldes det ferie?
Udviklingen i de enkelte match-grupper fra 2010-2011.
Udviklingen i antallet af førtidspensionstildelinger 2010-2011.
Taget til efterretning.
Hanne Christensen var fraværende.

Bilag:

Opfølgning på beskæftigelsesplan 2011 for 3. kvartal

Side 704

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 13. december 2011

03

Resultatoversigt for september 2011

J.nr.:

15.20.00P07/dwjctk
11/3308

Side 705

Åben sag
LBR/BE

Resumé:
Arbejdsmarkedsstyrelsen offentliggør via Jobindsats.dk hver måned en resultatoversigt. I resultatoversigten indgår de nyest tilgængelige målinger for jobcentrenes resultater og indsatser.
Besparelsespotentialet viser, hvor mange udgifter til forsørgelse Brønderslev Kommune kan
spare, hvis jobcentret nedbringer andel af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel af fuldtidspersoner for de sammenlignelige
jobcentre.
Resultatoversigten for september måned 2011 og besparelsespotentialet fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling:
Resultatoversigten indeholder:
•
•

•

En oversigt over, hvorledes Jobcentret klarer sig på de 4 ministermål.
En oversigt over, hvorledes Jobcentret klarer sig på de forskellige forsørgelsesgrupper.
Forsørgelsesgrupperne er opdelt i 3 matchkategorier – jobklare ydelsesmodtagere, indsatsklare ydelsesmodtagere og midlertidigt passive ydelsesmodtagere.
En oversigt over, hvorledes Jobcentret klarer sig i forhold til rettidighed og aktiveringsgrad.

I kolonnen ”niveau” fremgår antallet af ydelsesmodtagere i den aktuelle måned.
I kolonnen ”udvikling” fremgår jobcentrets procentvise udvikling i antallet af personer i forhold til
måneden før og samme måned året før.
I kolonnen ”sammenligning” fremgår den gennemsnitlige udvikling blandt de øvrige jobcentre i
klyngen, der sammenlignes her med samme måned året før.
Resultatoversigten for september måned 2011 viser, at Jobcenter Brønderslev har haft et fald i
forhold til ministerens første mål - arbejdskraftreserven (ledige med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse). Der var i september 2011 683 personer i arbejdskraftreserven. Der har været et fald på 7% i forhold til september 2010. Dette er væsentligt bedre end gennemsnittet hos
de øvrige jobcentre i klyngen.
I forhold til ministerens andet mål - ledige på de permanente forsørgelsesordninger: Fleksjob,
ledighedsydelse og førtidspension, var der i september 2011 2095 personer på disse ydelser.
Dette er en stigning på 1% i forhold til september 2010. Der har hos de andre jobcentre i klyngen i gennemsnit været et fald på 1%.
Når det gælder ministerens tredje mål - unge på offentlig forsørgelse, har Jobcenter Brønderslev haft en stigning i antallet af ydelsesmodtagere på 5% i forhold til samme periode sidste år. I
september 2011 var der 735 personer under 30 år på offentlig forsørgelse. De sammenlignelige
jobcentre har oplevet en stigning på 3% i forhold til september 2010. Udviklingen går dog stadig
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den rigtige vej, siden februar 2011 har der været et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse
med mere end 100 personer.
På ministerens fjerde mål, antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse, har der
været et fald i forhold til september 2010 på 5%. I september 2011 var der 188 personer af ikkevestlig herkomst på offentlig forsørgelse.
Brønderslev Kommune havde i september måned 2011 i alt 4.302 personer på offentlig forsørgelse. Det samme antal som i september 2010. Udviklingen følger her den overordnede udvikling i klyngen. Det bemærkes, at antallet af A-dagpengemodtagere er faldet med 11% det seneste år. Dette er en væsentlig bedre udvikling end gennemsnittet blandt de øvrige jobcentre i
klyngen.
Når det gælder indsatsen har Jobcenter Brønderslev en særlig udfordring på kontanthjælpsområdet i forhold til at sikre rettidig aktivering. I september måned 2011 manglede 24 % af kontanthjælpsmodtagerne et aktivt tilbud.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager resultatoversigten for september 2011 til orientering.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 12. december 2011:
Til orientering.
Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
Til orientering.
Hanne Christensen var fraværende.

Bilag:

Resultatoversigt for september
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Effekt af straksaktivering for oktober måned 2011

J.nr.:

15.20.00P05/dwjctk
11/14248

Side 707

Åben sag
BE/LBR

Resumé:
Fagenheden for Beskæftigelse har nu opgjort "Vend i døren effekten" opdateret med data
for oktober måned 2011. Effekten af straksaktivering er opdateret med data for oktober 2011.
Resultaterne af jobcentrets straksaktivering og "Vend i døren effekten" fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling:
Statistikken viser, at der i oktober måned 2011 har været 73 henvendelser i jobbutikken fra borgere, der ønsker at søge kontanthjælp.
15 af borgerne er mødt op til første samtale (første match), men har herefter fravalgt at søge om
forsørgelse.
3 af borgerne er ikke mødt til første samtale (første match), kontanthjælpsansøgningen er derfor
ikke effektueret.
7 af borgerne er ikke mødt i straksaktivering (i de grønne områder eller hos ISS), kontanthjælpsansøgningen er derfor ikke effektueret.
Det vil sige, at 25 af de 73 borgere der i oktober måned 2011 har henvendt sig på Jobcentret
med intention om at søge kontanthjælp, er vendt i døren, svarende til en "Vend i døren effekt"
for oktober måned 2011 på 34%.
Siden juni 2011 (da opgørelsen af "Vend i døren effekten" blev igangsat) har der været 252
henvendelser i Jobcentret fra borgere, der ønskede at søge kontanthjælp. Af disse er 121 blevet vendt i døren. Det svarer til en "Vend i døren" effekt på 48%.
Straksaktivering ISS
ISS har fremsendt resultater for perioden primo juli 2011 til medio oktober 2011. Der har i perioden været henvist 57 borgere, 22 er stadig i aktivering. Resultaterne fordeler sig herudover således:
Samlet status fra 13.07.11 til 31.10.11
Status

Antal

Ordinært job - Afmeldt ydelse

3

Opstart SU-berettiget uddannelse - Afmeldt ydelse

6

Ordinært Deltidsjob - modtaget supplerende ydelse

2
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Udeblevet 1. samtale - Afmeldt ydelse

13

Frasiger sig ret til ydelse/udebliver fra aktiveringstilbud

7

I aktivering

22

Tilbagevisiteret til anden aktivering

4

I alt

57

Side 708

For de grønne områder, har 111 personer været i aktiveringsforløb. Af disse er 36 aktive pt. Af
nedenstående tabel fremgår resultaterne for perioden 1. januar 2011 til 7.november 2011.
Status

Antal

I aktivering

36

I job

22

Fortsat på kontanthjælp

32

I uddannelse

17

Udeblevet fra aktiveringen og derfor afmeldt
11
Fraflyttet kommunen

7

Total

125

I statistikken indgår ikke de borgere, der er tilmeldt, men ikke mødte op, da disse opgøres under
"Vend i døren effekten".
Samlet set viser tabellen, at 64% af de borgere, der har afsluttet aktivering i de grønne områder
i 2011, ikke længere modtager kontanthjælp i Brønderslev Kommune.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager resultaterne
af Jobcentrets straksaktivering og "Vend i døren effekten" til orientering.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 12. december 2011:
Til orientering.
Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
Til orientering.
Hanne Christensen var fraværende.
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Statistik pr. november 2011

J.nr.:

00.01.00A10/dwjctk
08/13745

Side 709

Åben sag
LBR

Resumé:
Fagenheden for Beskæftigelse fremsender oversigt vedrørende virksomhedspraktik, løntilskud,
fleksjob, skånejob, voksenlærlinge og offentlige løntilskudspladser til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling:
Jobcentret har pr. 23. november 2011 udarbejdet oversigt over forløb i forhold til virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob, skånejob og voksenlærlinge.
2. maj

9. september

6. oktober

23. november

2011

2011

2011

2011

Virksomhedspraktik

272

186

292

310

Løntilskud

186

223

220

223

Fleksjob

358

368

363

373

Voksenlærling

24

24

24

25

Skånejob

65

55

53

52

Som det fremgår af ovenstående tabel, har der været en markant stigning i antallet af borgere i
virksomhedspraktik siden september måned 2011. Ligeledes er antallet af borgere i fleksjob
steget de seneste måneder.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
Til orientering.
Hanne Christensen var fraværende.

Bilag:

Statistik pr. november 2011
Udvikling virksomhedsaktiverede
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Projektforslag vedrørende fleksjobbere til renovering af kommunens
legepladser og andet

J.nr.:

15.20.05P20/dwjclb
11/20357

Åben sag
FL/BE/ØK

Resumé:
I forbindelse med budget 2012 er der fremsendt et ønske fra skolerne om renovering af flere legepladser i Brønderslev Kommune. Formand for Beskæftigelsesudvalget Gitte Krogh har i den
forbindelse spurgt, om Fagenheden for Beskæftigelse har ideer til mulige organiseringsformer.
Fagenheden for Beskæftigelse fremsender forslag til etablering af en særlig enhed af borgere i
fleksjob, som har til opgave at renovere legepladser og andre forefaldende opgaver ved kommunens institutioner.
Det Lokale Beskæftigelsesråd anmodes om at tage stilling til projektet.
Beskæftigelsesudvalgets anmodning om bevilling vil foreligge til mødet.

Sagsfremstilling:
Til budgetdrøftelserne for 2012 forelå et ønske fra skolerne om renovering af legepladser i
Brønderslev Kommuner. Fagenheden for Beskæftigelse er blevet spurgt om ideer/muligheder
for organiseringsformer, hvor dette vil kunne lade sig gøre.
Jobcentret har en gruppe af ledige fleksjobbere, som primært er mænd, der ønsker opgaver
med forefaldende pedelarbejde eller mindre opgaver, som kan udføres med særlige skånehensyn. Jobcentret vurderer, at denne gruppe udgør ca. 15-20 borgere med forskellige skånehensyn. Skånehensynene er både af fysisk og psykisk karakter, som fordrer, at der er behov for
stærk instruktion og ledelse samt, at der ikke magtes administrative opgaver. De ledige
fleksjobbere udgør en gruppe af nyledige fleksjobbere samt langvarige fleksjobbere. Det vurderes, at cirka halvdelen har en ledighedsvarighed på over 18 måneder. Forudsætningerne for at
disse ledige fleksjobbere kan benyttes i et sådan projekt er, at der oprettes et antal fleksjob i
kommunen med funktionsbeskrivelser, som rummer de forskelligartede skånehensyn. Det vurderes, at ansættelsen kan gøres tidsbestemt ud fra samme kriterier som øvrige tidsbestemte
stillinger. Det foreslås, at ansættelserne minimum udgør et år for at sikre, at enheden etableres
ordentligt.
Forslag til organisering af projektet:
Det foreslås, at en enhed forankres indenfor en tværgående pedelfunktion i kommunen samt, at
der vil ansættes en gennemgående person i en fuldtidsstilling alene med det formål at lede enheden og organisere de forskellige praktiske projekter enheden skal udføre. Det må forventes,
at denne person har de rette kvalifikationer til at håndtere en enhed med særlige skånehensyn,
og samtidig har de fornødne håndværksmæssige kvalifikationer til at tilrettelægge, planlægge
og lede de praktiske projekter. Det foreslås, at opgaverne til enheden vil være renovering af legepladser, maleropgaver, tømreropgaver, små reparationer og lignende ved kommunens institutioner.
Enheden vurderes at skulle indeholde 5-10 fleksjobbere plus en teamleder som dels får opgaverne ind og sikrer, at opgaverne udføres hensigtsmæssigt. Det foreslås, at der afholdes samtaler med de 15-20 potentielle kandidater, og at der her udvælges et antal til en praktik med hen-
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blik på at vurdere deres egnethed i forhold til enheden. Det anbefales, at der ikke skeles til ledighedsvarigheden, men at teamet alene sammensættes ud fra de rette kvalifikationer.
Ledige, som er over 55 år gamle, har mulighed for at ønske et seniorjob ved kommunen, hvis
det ikke kan lykkes dem at finde et job. Fagenheden finder, at denne enhed vil kunne være en
mulighed for fremtidige seniorjobbere, som har kvalifikationer indenfor dette felt - endvidere kan
det overvejes, hvorvidt enheden kan tilknyttes et antal skånejobbere.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, hvorvidt
de ønsker projektet iværksat samt komme med forslag til finansiering af enheden. Det kan i den
forbindelse overvejes, at søge LBR om midler til ansættelse af en projektleder i 2012.

Påtegning fra Center for Økonomi:
Beregningen forudsætter, at der ansættes 7 personer i fleksjob (4 faglærte og 3 ufaglærte) i
stedet for 7 personer på ledighedsydelse (3 personer > 18 mdr. og 4 personer < 18 mdr.).
Ledighedsydelse (mindreudgift for jobcentret)

-1.051.166 kr.

Fleksjob (udgift for virksomheden)

692.712 kr.

7 Fleksjob (udgift for jobcentret)

484.898 kr.

Netto-udgift for projektet

126.444 kr.

1 projektleder

400.000 kr.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 7. november 2011:
Indstilles til godkendelse som foreslået af fagenheden.

Beslutning i Forretningsledelsen den 8. november 2011:
Forretningsledelsen mener, at projektet principielt er en god idé, men finansiering af projektet
skal undersøges.
Jens Davidsen var fraværende.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. november 2011:
Midler til materialer kan evt. prioriteres fra midlerne på den pædagogiske pulje på skolerne /
midlerne til bygningsvedligeholdelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2011:
Tilbagesendes til udvalget med henblik på konkret belysning af selve projekt finansieringen.
Jens Arne Hedegaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalget den 12. december 2011:

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 13. december 2011

Side 712

Brønderslev Kommune tjener ikke penge på projektet, og der er ikke tale om konkurrenceforvridning. Brønderslev Kommune ansætter nogle af de personer, der p.t. modtager ledighedsydelse i fleksjob. Der bliver tale om ordinær beskæftigelse. Ansættelserne tidsbegrænses i 12
måneder, og ordningen evalueres i august 2012.
Med projektet får Brønderslev Kommune løst opgaver, der efterspørges af skoler og institutioner.
Lønningerne kan finansieres via besparelser på ledighedsydelsen og tilskud fra LBR. Det er af
stor betydning for projektet, at der bevilges midler til en projektleder i 2012.
Materialeudgiften kan finansieres via midlerne til den pædagogiske pulje til skolerne / vedligeholdelsesprojekter 2012.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 12. december 2011:
LBR ansøges om 526.444 kr. i tilskud til projektet i et år.
Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
LBR besluttede at bevilge tilskud til ansættelse af en projektleder. Projektlederen ansættes 1.
april 2012.
Der evalueres i sommeren 2012.
Hanne Christensen var fraværende.
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Status på økonomi 31.10.11

J.nr.:

00.03.00Ø02/dwoksm
08/6851

Side 713

Åben sag
LBR

Resumé:
Økonomioversigt pr. 31. oktober 2011 der viser, hvor meget Det Lokale Beskæftigelsesråd har
tilbage af bevillingen for 2011.
Fremsendes til Det lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling:
Økonomiafdelingen fremsender økonomirapport til og med oktober 2011.
LBR´s budget for 2011 udgør 1.114.785 kr. (bevilling for 2011 er på 797.446 kr. samt overførsel
fra regnskab 2010 på 317.339 kr.). Der er pr. 31.10.11 bevilget 1.035.665 kr., hvilket betyder, at
der er 79.120 kr. tilbage til nye tiltag. Det bemærkes, at overførselsretten er 199.362 kr.

Påtegning fra Center for Økonomi:
Økonomiafdelingen foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager økonomirapporten til orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
Til orientering.
Hanne Christensen var fraværende.

Bilag:

Økonomioversigt 31.10.11
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Mødekalender 2012

J.nr.:

00.22.04G01/dwsvldf
11/18856

Side 714

Åben sag
LBR

Resumé:
Der er udarbejdet mødekalender for 2012 for de politiske udvalg og Byrådet.
Det Lokale Beskæftigelsesråd skal fastsætte dato for deres møder i 2012.

Sagsfremstilling:
Byrådet har godkendt mødekalenderen for 2012.
Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet samt temamøde hver anden måned.
Der er mødefri i vinterferien (uge 8), juli samt i efterårsferien (uge 42).
I september og oktober er der dog planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet,
hvor budgettet skal behandles.
Fagenheden for Beskæftigelsesområdet foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd fastsætter dato for deres møder i 2012.
Fagenheden foreslår, at LBR holder møder i 2012 således:
Tirsdag den 24. januar 2012.
Tirsdag den 13. marts 2012.
Tirsdag den 17. april 2012 (Hvor bl.a. Resultatrevisionen behandles).
Mandag den 7. maj 2012 (Temamøde med Beskæftigelsesudvalget om Beskæftigelsesplanen).
Tirsdag den 29. maj 2012 (Der skal laves høringssvar til Beskæftigelsesplanen).
Tirsdag den 4. september 2012.
Tirsdag den 30. oktober 2012.
Tirsdag den 11. december 2012

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
Mødet tirsdag den 13. marts 2012 flyttes til torsdg den 8. marts 2012.
Mødet tirsdag den 29. maj 2012 flyttes til tirsdag den 15. maj 2012.
Hanne Christensen var fraværende.
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Evaluering af samarbejdsdag med A-kasserne

J.nr.:

32.30.04G20/dwjctk
11/14583

Side 716

Åben sag
LBR

Resumé:
LBR bevilgede i møde den 20. september 2011 midler til afholdelse af en samarbejdsdag mellem jobcentret og A-kasserne. Målet med arrangementet var at drøfte, hvorledes vi gennem fælles dialog og tæt samarbejde bedst kan styrke indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at dagen var en succes. A-kasserne og Jobcentret
mødes igen den 11. januar 2012, hvor der følges op på de forslag, der kom på banen den 2.
november 2011.
LBR bedes tage evalueringen af samarbejdsdagen til orientering.

Sagsfremstilling:
Arrangementet blev afholdt på restaurant Hedelund i Brønderslev den 2. november 2011. Ved
mødet deltog medarbejdere fra 3F, FOA, Metal, Krifa, ASE, HK, Teknikernes Landsforbund og
Socialpædagogernes A-kasse. Herudover medvirkede medarbejderne fra afdelingen for de forsikrede ledige på Jobcentret.
Ved arrangementet var der indlæg fra Markman vedr. erfaringer fra projekt ”På vej mod intensiv
aktivering”, - et aktiveringsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere støttet af Beskæftigelsesregion Nordjylland.
Herudover var der indlæg fra Cowi. Cowi har udarbejdet en rapport vedr. erfaringerne mellem
Jobcentrene og A-kasserne. Rapporten indeholder resultaterne af et projekt, som vedrører
samarbejdet internt i jobcentre samt samarbejde mellem jobcentre og a-kasser om indsatsen
over for sygemeldte ledige.
Der var desuden indlæg fra Jobcentret om hvorledes indsatsen pt. er organiseret, ligesom dagen bød på gruppearbejde og dialog mellem jobcentrets medarbejdere og A-kassernes medarbejdere om, hvorledes samarbejdet kunne styrkes.
For at evaluere udbyttet af dagen, har Jobcentret udarbejdet et elektronisk spørgeskema som
er blevet udsendt til de medvirkende A-kasser. 8 A-kasser har svaret på spørgsmålene. På
spørgsmålet: ”Var samarbejdsdagen relevant for dig og for din A-kasse?” har 7 A-kasser svaret
”ja”. På Spørgsmålet om ”Var oplæggene på dagen relevant for dig?” har 7 A-kasser svaret:
"Ja".
På spørgsmålet om der var ”oplæg/emner, du synes var særligt relevante i forhold til samarbejdet mellem A-kasser og Jobcenter?” Har A-kasserne blandt andet svaret:
•

”Synes hele dagens program var yderst relevant, og at dagen dermed samlet set åbner
op for bedre samarbejde om fælles opgaver og mål fremover.”

•

”En tættere dialog mellem Jobcenter og A-kasser, da det gerne skulle give bedre service
for borgere/medlemmer.”

•

”Ja, relationerne til de ledige og sygemeldte ledige, fordi vi (A-kasserne og jobcentret) er
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nødt til at etablere et samarbejde omkring disse personer.”
På spørgsmålet ”Har du øvrige bemærkninger ris/ros vedr. arrangementet?” Har A-kasserne
blandt andet svaret:
•

”Stor ros til jobcentret for at arrangere dagen og ros til de deltagende A-kasser, som kom
med mange gode input.”

•

”Jeg synes, det var en rigtig god dag, hvor vi kom rundt om mange ting. Det er også tit
nemmere at få en god dialog med de ansatte på Jobcentret, når man "kender" dem.”

•

”Godt arrangement hvor flere andre samarbejdspartnere fx Anden Aktører også godt
kunne deltage”

•

”Jeg synes, det er en meget god idé, at vi mødes på den her måde. Det styrker vores
samarbejde, og den kan kun gøre det bedre for vores medlemmer.”

Jobcentret vurderer, at samarbejdsdagen var en succes. Der var en god og konstruktiv dialog
hele dagen, og der kom mange konkrete forslag på banen til, hvorledes samarbejdet kan styrkes. Jobcentret ser dagen som et startskud til en tættere dialog mellem jobcentret og Akasserne. Jobcentret har indbudt A-kasserne til et opfølgningsmøde den 11. januar 2012, hvor
der skal arbejdes videre med forslagene fra samarbejdsdagen.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager evalueringen
af samarbejdsdagen til orientering.

Påtegning fra Center for Økonomi:
Forplejning og lokaler på Restaurant Hedelund kr. 6.080 kr.kr. og oplægsholder 5.000 kr. =
8.212 kr. Budgettet var på 20.000 kr. dvs. der er et mindreforbrug på 8.920 kr..

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
Til orientering.
Hanne Christensen var fraværende.
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Orientering

J.nr.:

00.01.00I06/dwjctk
09/13241

Side 718

Åben sag
LBR

Sagsfremstilling:
A)
Orientering om status på ansættelse af ny Beskæftigelseschef.
B)
Beskæftigelsesrådet i Nordjylland inviterer Beskæftigelsesudvalget, LBR og ledere på Jobcentret til konference på Hotel Hvide Hus i Aalborg om de nordjyske beskæftigelsespolitiske udfordringer. Mødet holdes torsdag den 19. januar 2012, kl. 12-18.
Endelig invitation modtages inden jul.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
Til orientering.
Hanne Christensen var fraværende.
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Eventuelt

J.nr.:

00.01.00I08/dwjctk
09/24363

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. december 2011:
Mulighederne for at lave et projekt i samarbejde med Aalborg Universitet undersøges.
(Kortlægning af kommunens virksomheder / behovet for kvalificeret arbejdskraft.)
Hanne Christensen var fraværende.

Side 719

Åben sag
LBR

