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Referat af LBR møde den 18. september 2013
Til stede:
Medlemmer:
Formand Thomas Bak (Byrådet), Mia Bendtsen (FOA/PMF), Jesper Olsen (DA), Niels Krüger
(FTF), Ellen Pedersen (LO), Jørgen Jørgensen (DH), Steen Moesgaard (Erhvervsrådet),
Deltagere uden stemmeret:
Carsten Bødtker (UU-Vestegnen), Lars Mikkelsen (CPHwest), Steffen Mølgaard Hansen
(Suppleant fra Byrådet), Dorthe Nielsen (Jobcentret), Louise Rasmussen (Jobcentret)
1 . Godkendelse af dagsorden

18. september 2013
Der blev tilføjet et punkt efter punkt 3: Nye projekter
Dagsorden blev godkendt.

2. Plan for LBRs arbejde i 2014 – Drøftelse
LBR skal en gang om året udarbejde en plan for anvendelsen af rådets midler det kommende år. Da der i 2014 ekstraordinært ikke bevilliges midler til LBR, vil planen i stedet rumme
en plan for LBRs arbejde. På mødet i august blev tre fokusområder for arbejdet i 2014 vedtaget. Disse er skrevet ind i et udkast til en plan for virksomhedsrettede aktiviteter i 2014. På
mødet vil temaerne blive drøftet og der vil være mulighed for at stille flere forslag. Efter mødet vil administrationen udarbejde et forslag til planen, som skal vedtages på mødet i november 2013. Planen skal vedlægges Beskæftigelsesplan 2014 senest den 10. januar 2014.
Forberedelse: LBR medlemmer kan overveje flere temaer, som er relevante for LBR at fokusere på i 2014.
Bilag: Udkast til LBRs plan for virksomhedsrettede aktiviteter i 2014.

18. september
Det blev vedtaget at indføre et fokusområde: Uddannelse.
Niels Krüger (FTF), Mia Bendtsen (FOA/PMF) og Steen Moesgaard (Erhvervsrådet) omdelte et forslag til Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedr. uddannelsesvejledning i Folkeskolen.

3. Budget 2014 - Høring
I forbindelse med udarbejdelse af budget for 2014, har byrådet fokus på at relevante interessenter får mulighed for at give deres holdning til kende. Høringsprocessen afholdes i perioden 12-30. september 2014.
Bilag: Budget 2014 i høring, eftersendes.
Bilag: Orientering om høringsperioden for budget 2013-16, eftersendes
Forberedelse:
LBR medlemmer har mulighed for at afgive mundtlige eller skriftlige høringssvar. LBRs sam-
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lede høringssvar sendes til Økonomiudvalget.

18. september 2013
LBR udarbejdede høringssvar til Budget 2014.
Høringssvaret vedlægges referatet.

4. Nye projekter – Beslutning

18. september 2013
LBR har modtaget en ansøgning fra Erhvervsrådet om en praktikpladskampagne. Der er
ansøgt om 20.000 kr.
Forslaget blev vedtaget med den tilføjelse at budgetrammen er hævet til 25.000 kr. og at
kampagnen bliver gennemført i et samarbejde mellem Erhvervsrådet og LBR.
LBR besluttede yderligere, at formandskabet bemyndiges til at udarbejde en ansøgning til
Byrådet vedr. implementering af forslag om folkesskole
Virksomhedspris:
Det blev vedtaget, at formandskabet arbejder videre med et konkret forslag med en samlet
ramme på 30.000 kr.

Orienteringspunkter:
5. Dagpengereform – Orientering
Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterer om dagpengereformen

18. september 2013
Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterede om dagpengereformens elementer.
Orienteringen blev taget til efterretning

5. Jobcentrets anvendelse af uddannelse – Orientering
LBR ønskede på mødet i juni 2013, at blive orienteret om Jobcentrets anvendelse af uddannelse. På mødet orienterer Jobcenterchef Dorthe Nielsen om dette.

18. september 2013
Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterede om Jobcentrets anvendelse af uddannelse.
Præsentationsmaterialet bliver udsendt med referatet.
Orienteringen blev taget til efterretning

6. Jobklare kontanthjælpsmodtagere – Orientering
På LBRs møde i juni 2013, ønskede medlemmerne at få en kort orientering om jobklare kontanthjælpsmodtageres karakteristika i Høje-Taastrup Kommune. Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterer om målgruppen.
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Bilag: Resultatoversigt, april 2013

18. september 2013
Punktet blev udskudt til mødet i november.

7. Status på jobrotation - Orientering
Jobcenter Høje-Taastrup og 14 øvrige jobcentre i hovedstadsområdet er en del af et samarbejde med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland om at etablere flere jobrotationsprojekter i storkøbenhavnske virksomheder. LBR ønskede på mødet den 28. august 2013 en
status på dette samarbejde.
Bilag: Status på indsatsen for jobrotation

18. september 2013
Punktet blev udskudt til mødet i november.
8. Meddelelser

18. september
Der var ingen meddelelser

9. Eventuelt

18. september
Der var ikke punkter til eventuelt.
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