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Referat af LBR møde den 11. juni 2013
Mødet blev afholdt i Jobcentret på Erik Husfeldts Vej 2A i mødelokale 1 JC
den 11. juni kl. 16.00 – 18.00.
Deltagere:
Thomas Bak (byrådet), Ellen Pedersen (LO), Jørgen Jørgensen (DH), Erna Christensen
(DH), Nils Krüger, Steen Moesgaard (Erhvervsrådet), Mia Bendtsen (FOA/PMF), Svend-Erik
Hermansen.
Fra administrationen:
Jobcenterchef Dorthe Nielsen, Steffen Mølgaard Hansen (suppleant fra Byrådet), Jan Christiansen (UU-Vestegnen), Udviklingskonsulent Louise Rasmussen (Jobcentret).

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
11. juni 2013:
Ændringsforslag til dagsorden:
Punkt 2: CPH West ønsker at deltage i LBRs møder på lige fod med administrationen.
Ændringsforslag blev vedtaget.

2. CPH West fast deltager ved LBRs møder
CPH West har anmodet om at deltage fast på LBRs møder på lige fod med administrationen.
CPH West vil på møderne fungere som observatør og rådgiver på særlige områder, hvor de
har expertice. På LBRs møder deltager UU-Vestegnen allerede på lige fod med administrationen
11. juni 2013:
Rådet godkendte CPH Wests deltagelse

3. Beskæftigelsesplan 2013 – Drøftelse
Arbejdet med Beskæftigelsesplan 2011 er iværksat. Dorthe Nielsen vil på mødet fortælle om
arbejdet med planen. Beskæftigelsesplanen sendes i høring den 1. juli og drøftes på LBR
mødet den 29. august.
11. juni 2013:
Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Forslag om nye projekter - Beslutning
Mia Bendtsen har stillet forslag til to projekter
Bilag: Projektforslag om virksomhedspris
Sagsbehandler
LouiseRas

Doknr.
145147/13

Sagsnr.
12/25469

Bilag: Projektforslag: fra ufaglært til faglært
11. juni 2013:
Mia Bendtsen (FOA/PMF) motiverede projektforslagene
Projektforslag om virksomhedspris blev drøftet. Det blev foreslået at uddannelserne, der
henvises til er målrettet, således at de rummer den enkelte borgers udfordringer, eksempelvis ordblinde. Det blev besluttet, at Mia Bendtsen, Svend Erik Hermansen samt 1-2 fra DA i
samarbejde udarbejder forslag til indhold og ramme for prisen. Forslag fremlægges på mødet den 28. august 2013. Forslagene sendes til Louise Rasmussen senest den 14. august.
Projektforslag fra ufaglært til faglært blev drøftet.
Jobcentret udarbejder til næste møde en orientering om, hvordan Jobcentret arbejder med
uddannelse, samt hvilke muligheder Jobcentret ser for at give et bud på et videre arbejde
med uddannelse af ufaglærte ledige i et målrettet projekt, der inddrager arbejdsgivere.
Projektforslag – forlængelse af opsøgende virksomhedsindsats
Der blev stillet forslag om at finansiere en forlængelse af understøttelsen og udvidelsen af
det frivillige mentornetværk, forankret i UU-Vestegnen. Forlængelsen sker frem til
31.12.2013 og er budgetteret til 80.000 kr. Financieringen sker ved overførsel af mindreforbrug af projekt opsøgende virksomhedsindsats.
Forslaget blev vedtaget.

4. Reform af kontanthjælpssystemet – Drøftelse
Den 1. januar 2014 er den ny kontanthjælpsreform varslet til at træde i kraft. Dorthe Nielsen
vil på mødet orientere om hovedlinjerne i reformen, og dens konsekvenser for LBRs arbejde.
Bilag: Reformen af kontanthjælpssystemets konsekvenser for LBR.
11. juni 2013
Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterede om den ny kontanthjælpsreform, der har hovedlinjerne:
- Omlægning af kontanthjælpsydelse, så unge uden uddannelse får en ydelse, der svarer til
SU
- Fokus på uddannelsespålæg
- Udvikling af ny visitationsmodel, fra matchmodel til at bygge på to kategorier:
o job/uddannelsesparat
o indsatsparat
- Koordinering og helhedsorientering
- Nytteindsats for de kontanthjælpsmodtagere, der er i stand til at varetage fysisk arbejde.
- Fokus på anvendelse af FVU forløb

Orienteringspunkter:
5. Status på økonomi – Orientering
Bilag: Status på LBRs økonomi, maj 2013
11. juni 2013
Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Nyt fra Jobcentret – Orientering
Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterer om udviklingen i beskæftigelsen
11. juni 2013
Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterede om, at Jobcentret netop har iværksat talegenken2

delsesproces, hvor 50 medarbejdere skal indtale i stedet for at indtaste dokumentation.

7. Nøgletal på beskæftigelsesområdet – Orientering
Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterer om udviklingen i beskæftigelsen
Bilag: Resultatoversigt, december 2012
11. juni 2013
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ellen Pedersen (LO) ønskede på næste møde en orientering om karakteristika for gruppen af
jobklare kontanthjælpsmodtagere.
På næste møde orienteres om status på det videre arbejde med LO’s jobrotationsrapport.

8. Meddelelser
11. juni 2013
Der var ingen meddelelser.

9. Eventuelt
11. juni 2013
Der var intet til eventuelt.
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