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Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

J.nr.:

/dwjctk

Sagsfremstilling:
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
Intet.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.

Side 771

Åben sag
LBR
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Beskæftigelsesplan 2013 1. udkast

J.nr.:

15.00.00P16/dwjctk
12/8610

Side 772

Åben sag
BE/LBR

Resumé:

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet det 1. udkast til Beskæftigelsesplanen for 2013.
Det 1. udkast er udarbejdet på baggrund af temamødet mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget
den 7. maj 2012, resultatrevisionen for 2011 samt ministerens mål for 2013.
Det Lokale Beskæftigelsesråd bedes drøfte 1. udkast til Beskæftigelsesplanen 2013 og afgive
høringssvar.

Sagsfremstilling:
Beskæftigelsesministeren fremsætter hvert år rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen. I
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §23 er det fastsat, at
kommunen skal udarbejde en Beskæftigelsesplan for den fremtidige beskæftigelsesindsats ud
fra de rammer og mål, som Beskæftigelsesministeren fremsætter.
Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.
De fire beskæftigelsespolitiske mål for 2013 er:
1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre
personer på førtidspension.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.
Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring de 4 ministermål, i relation til ministermålene, er de
lokale udfordringer kortlagt. Fagenheden for Beskæftigelse har desuden formuleret strategier og
centrale fokusområder for indsatsen i 2013. Målet om unge og uddannelse understøttes desuden af den ungestrategi er er iværksat på tværs af fagenheder i Brønderslev Kommune.
Som noget nyt fremgår det af Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon til Beskæftigelsesplanen, at
kommunen kan vente med at fastsætte endelige konkrete niveaumål for de tre første beskæftigelsespolitiske mål indtil Beskæftigelsesplanen skal offentliggøres. Det skal ske senest 31. januar 2013. Arbejdsmarkedsstyrelsen har på forhånd defineret, hvordan de 3 første mål skal
formuleres.
Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at ovenstående giver mulighed for en mere realistisk
fastsættelse af mål, da udviklingen i andet halvår af 2012 kan medtages i vurderingen, når målet skal fastsættes. På det fjerde mål vedr. virksomhedsindsatsen, skal kommunen selv definere
et mål. Fagenheden vil i forbindelse med 2. udkast af Beskæftigelsesplanen definere målet på
dette område.
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Fagenheden for beskæftigelse anbefaler at drøftelsen af første udkast af beskæftigelsesplanen
for 2013, tager udgangspunkt i de strategier og centrale fokusområder som er formuleret i beskæftigelsesplanen for 2013.
Planen for den videre behandling af beskæftigelsesplanen for 2013 er følgende
•

Den 13. august 2012: Beskæftigelsesudvalget andenbehandler Beskæftigelsesplanen
for 2013.

•

Beskæftigelsesplanen fremsendes herefter til Beskæftigelsesregion Nordjylland der afgiver bemærkninger.

•

Den 4. september 2012: Beskæftigelsesplanen fremsendes til LBR til orientering.

•

Den 19. september 2012: Beskæftigelsesplanen behandles i Økonomiudvalget.

•

Den 26.september 2012: Beskæftigelsesplanen godkendes i Byrådet.

•

Januar 2013: De konkrete niveaumål fastlægges på Beskæftigelsesudvalgets møde.

•

Senest den 31. januar 2013: Beskæftigelsesplanen offentliggøres.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter første udkast af Beskæftigelsesplanen for 2013 og afgiver høringssvar.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11. juni 2012:
Udvalget er enige i de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt strategien for indsatserne.
Marianne Jensen var fraværende.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
LBR videresender Beskæftigelsesplanen til politisk behandling og tilslutter sig Beskæftigelsesudvalgets beslutning af 11. juni 2012.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.

Bilag:

Beskæftigelsesplan 2013 1.udkast

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 19. juni 2012

03

Status på økonomi den 31. maj 2012

J.nr.:

00.03.00Ø02/dwoksm
08/6851

Side 774

Åben sag
LBR

Resumé:
Økonomioversigt pr. 31. maj 2012 der viser, hvor meget Det Lokale Beskæftigelsesråd har tilbage af bevillingen for 2012.
Fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling:
Økonomiafdelingen fremsender økonomirapport til og med maj 2012.
LBR´s budget for 2012 udgør 831.952 kr. (bevillingen for 2012 er på 660.990 kr. samt overførsel fra regnskab 2011 på 170.962 kr. Der er pr. 31. maj 2012 bevilget 641.811 kr., hvilket betyder, at der er 190.141 kr. tilbage til nye tiltag. Det skal bemærkes, at overførselsretten fra 2012
til 2013 er max. 25% af 2012-bevillingen, hvilket udgør 165.248 kr.
Økonomiafdelingen foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager økonomirapporten til orientering.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
Ingen bemærkninger. Taget til orientering.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.

Bilag:

Budgetopfølgning LBR 31. maj 2012
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Status vedr. jobrotationsprojekter

J.nr.:

81.01.00Ø54/dwjcbem
11/12559

Side 775

Åben sag
LBR

Resumé:
I møde den 15. august 2011 besluttede LBR at bevilge midler til ansættelse af en virksomhedskonsulent med primær fokus på jobrotation. Det blev besluttet at bevillige midler til ansættelse af
en virksomhedskonsulent i ½ år. Fagenheden for Beskæftigelse har nu evalueret indsatsen.
Det Lokale Beskæftigelsesråd bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling:

I møde den 15. august 2011 besluttede LBR at bevilge midler til ansættelse af en virksomhedskonsulent med primær fokus på jobrotation. Det blev besluttet at bevillige midler til ansættelse af
en virksomhedskonsulent i ½ år. Jobcenteret finansierer selv de resterende 1½ år af den totale
ansættelsesperiode på 2 år. Jobrotationskonsulenten blev ansat den 1. november 2011.
Formålet med at ansætte jobrotationskonsulenten var, at udbrede kendskabet til jobrotationsordningen i Brønderslev Kommune og få opkvalificeret arbejdskraft (såvel nuværende ansatte
som ledige) på lokale virksomheder.
Succeskriterierne for projektansøgningen var at få udbredt kendskabet til jobrotation ved private
og offentlige virksomheder og få iværksat 5 jobrotationsordninger ved 5 virksomheder i Brønderslev Kommune.
Status er, at der i alt 13 projekter i drift. Cirka 754 medarbejdere har i større eller mindre omfang
deltaget eller skal deltage i uddannelse. Der er brugt cirka 68 ledige jobrotationsvikarer i forløb
af forskellig varighed i op til 1 år. Succeskriteriet med igangsættelse af 5 projekter er derved opfyldt.
Der har samtidig været afholdt en del informationsmøder for offentlige institutioner indenfor eksempelvis skoleområdet og pædagogområdet. Ligeledes har der været afholdt et møde for industrivirksomheder på jobcentret. Dette har afstedkommet så stor interesse, at en del projekter
er blevet igangsat efterfølgende.
Derudover har det vist sig, at uddannelsessteder i deres opsøgende arbejde overfor virksomheder også har omtalt jobrotationsordningen. Det har resulteret i møder mellem uddannelsessteder og virksomheder sammen med jobcentret. Det har vist sig at være en god kobling med
kompetencer indenfor henholdsvis uddannelses/kursus muligheder og viden om jobrotation
overfor virksomhederne. Dette har mundet ud i flere jobrotationsprojekter.
En af de generelle udfordringer i forhold til arbejdet med jobrotationsprojekter har været, at virksomhedskonsulenten har brugt en del tid på vejledning af ledere i forhold til økonomien i projekterne, intern information/kommunikation til medarbejderne, virksomhedernes dialog og samarbejde med faglige organisationer, udvælgelse af ledige/deltagelse i samtaler osv. Ligeledes har
der været megen koordinering i forhold til de ledige både internt i jobcentret men også eksternt i
forhold til faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner osv.
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Fokus har været på at servicere virksomhederne bedst muligt, så jobrotationsprojekterne ikke
blev bremset af bureaukrati, administrative opgaver samt manglende koordinering mellem interessenterne.
Der arbejdes fortsat med drift af nuværende jobrotationsprojekter. Fremadrettet vil der også blive arbejdet med følgende elementer:
•
•
•

Arbejdsgange med beskrivelser af hvad der er vigtigt i forbindelse med opstart af projekt
samt ansvar og roller i Brønderslev Kommune.
Strategi - herunder markedsføringsmateriale, opsøgende samt serviceniveau for virksomhederne.
Opsøgende arbejde i forhold til private og offentlige virksomheder.

Generelt kan det konkluderes, at det har været en succes at ansætte en konsulent, der udelukkende har fokus på jobrotation, og at succeskriterierne, der på forhånd var opsat, er indfriet.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
Taget til orientering.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.

Bilag:

Statusnotat vedr. jobrotationsvikar

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 19. juni 2012

05

Nordjyske ledighedstal for marts 2012

J.nr.:

15.20.00K07/dwjctk
12/1433

Side 777

Åben sag
BE/LBR

Resumé:
Beskæftigelsesregion Nordjylland har netop udgivet de seneste Nordjyske ledighedstal for
marts måned 2012. Tallene viser, at der har været et fald i ledigheden i Brønderslev Kommune
sammenlignet med sidste år, og at ledigheden i Brønderslev Kommune i marts 2012 ligger lidt
over regionalt niveau, men er lavere end i Hjørring og Frederikshavn kommuner.
Det Lokale Beskæftigelsesråd bedes tage de Nordjyske ledighedstal for marts 2012 til orientering.

Sagsfremstilling:
Nordjylland er den region der har haft det største fald i ledigheden. Fra marts 2011 til marts
2012 har der været et fald i ledigheden på 3,7%, men tallet på landsplan er 0,9%. I Brønderslev
Kommune er ledigheden faldet med 2,9% svarende til et fald i ledigheden på 36 fuldtidspersoner.
Beskæftigelsesregion Nordjylland har udgivet de seneste Nordjyske ledighedstal for marts
2012. Tallene viser, at der i Nordjylland har været et fald på 3,7% fra marts 2011 til marts 2012.
Nordjylland er derved for 17. måned i træk den region i Danmark, der har oplevet det største
fald i ledigheden det seneste år.
Der var 16.899 fuldtidsledige i marts 2012 i Nordjylland (når der er korrigeret for sæsonudsving).
Ledigheden i de nordjyske ledighedstal omfatter forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Dataene kommer fra Danmarks Statistik.
Tendensen der er set i årets første måneder med stigende ledigheds blandt kvinder og faldende
ledighed blandt mænd fortsætter. Mændenes ledighed er faldet med 9,6% det seneste år, mens
kvindernes ledighed er steget med 5,5%. Mændenes ledighed har været faldende siden oktober
2010. Kvindernes ledighed er steget for alle aldersgrupper i samme periode.
Brønderslev Kommune har haft et fald i ledigheden på 36 fuldtidspersoner i perioden fra marts
2011 til marts 2012 svarende til et fald på 2,9%. Der var i marts 2012 1187 bruttoledige i Brønderslev Kommune. Ledighedsprocenten (her opgjort som bruttoledige i % af forsikrede i kommunen) viser, at ledigheden i Brønderslev Kommune i marts måned 2012 lå på 7,8%.
Jobcenter Brønderslev har en længere periode arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af
A-dagpengemodtagere, der ikke er aktiveret til tiden. I Brønderslev Kommune er der kun 4,4 %
af dagpengemodtagerne, der ikke har fået et aktivt tilbud til tiden. I Frederikshavn og Hjørring
Kommuner er tallene henholdsvis 7,2 og 8%. I hele Nordjylland er det kun Morsø Kommune,
som klarer sig bedre på rettidigheden end Brønderslev Kommune.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager de Nordjyske
ledighedstal for marts 2012 til orientering.
Personalemæssige konsekvenser:
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Ingen.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11. juni 2012:
Til orientering.
Marianne Jensen var fraværende.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
Taget til orientering.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.

Bilag:

Nordjyske ledighedstal marts
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Projektansøgning - Identifikation af iværksættere

J.nr.:

15.20.00Ø40/dwjctk
09/9833

Side 779

Åben sag
LBR

Resumé:

Jobcenter Brønderslev ansøger LBR om 12.000 kr. til er projekt, der har til hensigt at skaffe reel
og opdateret viden omkring iværksætter virksomheder i Brønderslev Kommune. Projektet gennemføres af konsulentvirksomheden Kilde Consult og afvikles i samarbejde med Erhvervscentret i Brønderslev Kommune og Beskæftigelsesregion Nordjylland.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tilgodeser projektansøgningen.

Sagsfremstilling:
Projekt ”Identifikation af iværksættere” er udviklet som et pilotprojekt på baggrund af samtaler
og møder med en række erhvervskontorer og jobcentre i jyske kommuner. Projektet indebærer,
at der udarbejdes en reel opdateret statistik over CVR numre for både tidligere etablerede og
egentlige iværksætter virksomheder, der er etableret i 2011. I Brønderslev Kommune er der i alt
259 virksomheder i målgruppen.
Projektet er organiseret i tre etaper.
I 1. etape tager Kilde Consult kontakt til samtlige virksomheder, der er etableret i 2011 i Brønderslev Kommune for at kortlægge antal virksomhedstyper, amt virksomhedernes behov for arbejdskraft nu og forventet behov for arbejdskraft fremadrettet, interesse for ansættelser på særlige vilkår samt ønske om møde med jobcenter/erhvervskontor - hvis ja spørges ind til arten af
ønsker.
I 2. etape tilrettelægges efterfølgende, sammen med jobcenter og erhvervscenter, en plan for
kontakt til virksomhederne.
I 3. etape udarbejdes en model for en kvartalsvis opfølgning, hvor der enkelt og effektivt sker
opdatering og viderebearbejdning af grunddataene.
Outputtet fra projektet ventes at være:
•

En fuldt opdateret virksomhedsdatabase.

•

Nye virksomheder får information og gavn af de ordninger og den rådgivning der findes.

•

Virksomhedernes interesse for at etablere lære-/elevpladser samt praktiksteder kan med
stor fordel anvendes af erhvervsskoler, jobcenter, UU, Erhvervsråd m.fl.

Jobcenter Brønderslev vurderer at kunne drage god nytte af at deltage i projektet. Brønderslev
Kommune mangler reel og opdateret viden om kommunens iværksættervirksomheder og virksomhedernes fremadrettede behov for arbejdskraft. Ligeledes vil projektet medvirke til at styrke
samarbejdet mellem Erhvervscentret og beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune.
Den samlede udgift til projektet er 48.900 kr. Projektet medfinansieres af Erhvervsrådet i Brønderslev Kommune, Beskæftigelsesregion Nordjylland samt Kilde Consult. Der ansøges om
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12.000 kr. fra LBR i Brønderslev Kommune.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tilgodeser projektansøgningen på 12.000 kr. til gennemførelse af projekt ”Identifikation af iværksættere”.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.

Påtegning fra Center for Økonomi:
Udgiften på 12.000 kr. skal finansieres inden for den økonomiske ramme.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
Ansøgning godkendt.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.

Bilag:

Projektansøgning fra Kilde Consult
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Samarbejde med Hjørring, Frederikshavn og Læsø samt LO om projekt
med gældsrådgivning

J.nr.:

15.20.05P20/dwjctk
12/11091

Åben sag
BE/LBR

Resumé:

LO Vendsyssel har ansøgt Social- og Integrationsministeriet til etablering af et projekt for gældsrådgivning af ledige i Brønderslev, Frederikshavn, Læsø og Hjørring Kommuner. Jobcenter
Brønderslev har besluttet at bakke op om ansøgningen. Der er tale om et tilbud som kommunens ledige kan få glæde af. Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med projektet for
Brønderslev Kommune.
Sagen sendes til orientering i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling:
Målgruppen for projektet er bredt funderet. Det er vurderingen, at mange marginaliserede borgere, både syge og langtidsledige og ansatte indenfor de ufaglærte områder kan have glæde af
vejledningen set i forhold til at overskue egen økonomi. Der er konkret udpeget 4 målgrupper
for projektet:
•

Unge med begrænsede ressourcer.

•

Dagpengemodtagere som er i fare for at miste deres dagpenge.

•

Kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere i matchkategori 2 og 3.

•

Ældre ufaglærte som er på vej ud af arbejdsmarkedet – en stor gruppe af disse har ikke
en pensionsopsparing.

Rådgivningsforløbet skal medvirke til en mere økonomisk sikker og forudsigelig fremtid for borgeren, som her igennem får mere overskud til at tage hånd om egen situation.
Det bliver LO Vendsyssel, der har det overordnede ansvar for rådgivningen, og som står for at
ansætte en projektleder. Projektlederen har det daglige ansvar for drift og rådgivning, herunder
ressourcefordeling, dokumentationsansvar og vurdering af kompetencebehov.
Projektlederen får base i Hjørring Kommune. Der er kalkuleret med, at der i de 4 medvirkende
kommuner vil være 3 frivillige rådgivere. Rådgiverne vil primært komme fra LO’s og de 4 kommuners netværk. Rådgivningen bliver tilbudt lokalt på LO’s adresser i de 4 kommuner, herved
sikres det, at mobilitetsproblemer ikke er en hindring for at modtage gældsrådgivning.
Projektet vil blive markedsført via artikler i dagspressen, i fagforeningernes fagblade og hjemmeside, i beboerblade, samt eventuelt på kommunernes hjemmeside.
Jobcenter Brønderslev modtog henvendelse fra Hjørring Kommune vedr. deltagelse i projektet.
Da der skulle afgives svar med meget kort varsel grundet ansøgningsfristen, valgte Jobcenter
Brønderslev at bakke op om ansøgningen.
Projektperioden strækker sig fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2016. Ansøgningen behandles i juni måned 2012, og der ventes svar på om ansøgningen er tilgodeset medio juni måned
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2012.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen
om Kommunes deltagelse i projektet til orientering.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.

Påtegning fra Center for Økonomi:
Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med projektet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11. juni 2012:
Godkendt.
Marianne Jensen var fraværende.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
Taget til orientering. LBR vil gerne orienteres om projektet, hvis det iværksættes.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.

Bilag:

Projektansøgning etablering af frivillig gældsrådgiver
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Orientering om afgivelse af uddannelsespålæg

J.nr.:

15.20.00G01/dwjctk
12/11090

Side 783

Åben sag
BE/LBR

Resumé:

Udannelsespålæg anvendes i indsatsen for unge kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere
mellem 18 og 24 år.
Det Lokale Beskæftigelsesråd bedes tage orienteringen vedr. uddannelsespålæg til efterretning.

Sagsfremstilling:
Uddannelsespålægget blev vedtaget som et led i aftalen om ”En ny chance til alle” og trådte i
kraft april 2006. Formålet med uddannelsespålægget er, at flere unge bliver klar til uddannelse,
samt påbegynder og afslutter en uddannelse. Uddannelsespålægget kan jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats benyttes til unge mellem 18 og 24 år, der modtager kontanthjælp eller dagpenge, som ikke har en kompetencegivende uddannelse eller ikke har forsørgerpligt og som
vurderes uddannelsesegnede.
Uddannelsespålægget indebærer, at jobcentret i forbindelse med det individuelle kontaktforløb
skal vurdere, om borgere inden for målgruppen kan tage en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. Når dette er tilfældet, skal der gives et uddannelsespålæg med
krav om at vælge en uddannelse, søge optagelse og gennemføre uddannelsen.
Ved erhvervskompetencegivende uddannelser forstås uddannelser, som jobcentret vurderer i
almindelighed giver et godt grundlag for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.
Personer der f.eks. kun har en studieforberedende hf, htx, hhx eller almen gymnasial uddannelse, har således ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, og er derfor omfattet af uddannelsespligten.
Uddannelsespligten gennemføres ved, at den unge skal komme med forslag til konkret uddannelsesønske inden en given dato, dette skal ske inden for en frist på maksimalt 4 uger (medmindre særlige grunde taler for en længere frist). Når den unge er optaget på uddannelse, skal
der gives pålæg om pligt til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.
Hvis den unge uden rimelig grund ikke overholder uddannelsespålægget, for eksempel ved ikke
at komme med uddannelsesforslag eller ansøge om optagelse på uddannelsen inden for de
fastsatte frister, skal kommunen stoppe kontanthjælpen til den unge, indtil vedkommende lever
op til kravene. Sanktionen sker på baggrund af sanktionsreglerne i aktivloven. Når det gælder
de unge A-dagpengemodtagere, har jobcentret pligt til at underrette A-kassen om borgerens
manglende overholdelse af uddannelsespålægget uafhængigt af årsagen hertil. A-kassen skal
på denne baggrund tage stilling til den unges rådighed og eventuelle konsekvenser i forhold til
pågældendes dagpenge.
På kontanthjælpsområdet er det vurderet, at 43 borgere er berettiget til uddannelsespålæg i perioden fra januar 2012 til udgangen af maj måned 2012. Det følges tæt, om ovenstående tilgang
er den rigtige strategi for at fastholde de unge i udannelsesforløb. Der er pt. ikke oplevet frafald,
men Jobcentret vil være opmærksom på udviklingen samt, hvor mange unge der vender tilbage
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i kontanthjælpssystemet.
På dagpengeområdet er der aktuelt ca. 100 unge i aldersgruppen og en intern analyse viser, at
der er ca. 24 unge uden en kompetencegivende uddannelse. Fagenheden for Beskæftigelse
har ikke foretaget en dybere analyse af årsagen til den manglende uddannelse. Det vurderes
imidlertid, at en del af de unge har forsørgerpligt, andre har tidligere gennemført et grundforløb,
men har ikke kunne finde en praktik-/læreplads og andre i målgruppen vil ikke være uddannelsesegnet pga. manglende skolekompetencer. Der har indtil videre ikke været iværksat uddannelsespålæg på A-dagpengeområdet. De unge dagpengemodtagere er i løbet af maj måned
2012 blevet henvist til anden aktør i Aalborg, her er der stort fokus på uddannelsespålæg og
jobcentret følger tæt op på, om der iværksættes uddannelsespålæg og hvorledes effekten er.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen
vedr. uddannelsespålæg til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 11. juni 2012:
Taget til efterretning.
Marianne Jensen var fraværende.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
Taget til efterretning.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 19. juni 2012

09

Statistik LBR pr. juni 2012

J.nr.:

00.01.00A10/dwjctk
08/13745

Side 785

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. 7. juni 2012 udarbejdet oversigt over forløb i forhold til virksomhedspraktik,
løntilskud, fleksjob, skånejob og voksenlærlinge.
2. maj 9. sep- 6. okto- 23. no- 17. ja- 12. april 7.juni
2011
tember
ber
vember
nuar
2012
2012
2011
2011
2011
2012
Virksomhedspraktik

272

186

292

310

312

290

178

Løntilskud

186

223

220

223

181

176

115

Fleksjob

358

368

363

373

369

381

398

Voksenlærling

24

24

24

25

26

27

24

Skånejob

65

55

53

52

51

51

51

Som det fremgår af ovenstående tabel, har der været et fald i antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud. Dette fald må tilskrives de ændrede minimumskrav til aktivering, som
blev indført pr. 1. januar 2012. Ændringen af aktiveringsreglerne betød blandt andet, at intensiv
aktivering for dagpengemodtagere med 2 ½ års ledighed bortfaldt. Derimod er antallet af personer i fleksjob steget, dette er meget positivt, da jobcentret har haft en nedgang i antallet af ledige fleksjobbere.
Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
Taget til orientering.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.

Bilag:

Statistik for LBR opgjort pr. 7. juni 2012
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Orientering

J.nr.:

00.01.00I06/dwjctk
09/13241

Sagsfremstilling:
Åben orientering.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
Intet.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.
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Åben sag
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Eventuelt

J.nr.:

00.01.00I08/dwjctk
09/24363

Sagsfremstilling:
Eventuelt.

Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 19. juni 2012:
Intet.
Jens Baadsgaard Jensen, Jens Stokholm Olsen og Elly Henriksen var fraværende.
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Lukket sag - Afsluttende evaluering af Projekt Gældshospitalet
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