NOTAT
Jobcenter

27-02-2013

Referat af LBR møde den 27. februar 2013
Mødet blev afholdt kl. 16.00 – 18.00 i Handicaporganisationernes Hus.

Til stede:
Formand Thomas Bak (Byrådet), Mia Bendtsen (FOA/PMF), Jan Richelsen (LO), Svend-Erik Hermansen (LO), Niels Krüger (FTF), Janni Toft Nielsen (DA), Jørgen Jørgensen (DH), Erna Christensen
(DH), Steffen Mølgaard Hansen (suppleant Byrådet), Steen Moesgaard (Erhvervsrådet).
Afbud: Jesper Olsen (DA), Ellen Pedersen (LO)
Deltagere fra administrationen:
Jobcenterchef Dorthe Nielsen, Carsten Bøtker (UU-Vestegnen), Leder af Job og Kompetence Jes Arlaud, Udviklingskonsulent Louise Rasmussen, Konsulent Anders Vognsen Stallknecht.

Mødet startede med en rundvisning i Handicaporganisationernes Hus v/ Direktør i Dansk Handicapforbund, Thomas Dahlberg.

1. Godkendelse af dagsorden
Den 27. februar 2013
Dagsorden blev godkendt

2 . Forslag til budget 2013 – Beslutning
LBR modtager i 2013 en bevilling på 530.230 kr. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i forbindelse
med den endelige bevillingsudmelding tilbageholdt i alt 16 mio. kr. til eventuel senere fordeling blandt landets kommuner. Såfremt midlerne bliver udmeldt til kommunerne vil det svare
til at Høje-Taastrup Kommune modtager yderligere ca. 160.000 kr. Administrationen er på
nuværende tidspunkt ikke bekendt med tidspunktet for eventuel senere udmeldingen af de
reserverede midler, men vil orientere LBR så snart der ligger en udmelding.
Bilag: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om endelig bevillingsudmelding LBR 2013
Bilag: Endelig udmelding af midler til LBR 2013
Bilag: Forslag til budget 2013
Den 27. februar 2013
LBR besluttede at formulere en henvendelse til Beskæftigelsesministeren om, at bevillingen
bør prioriteres af de lokale beskæftigelsesråd der kender de lokale udfordringer og behov.
Desuden ønsker LBR at gøre opmærksom på at bevillingen er blevet reduceret i et omfang
der efterlader et meget begrænset råderum for de enkelte LBR.

Orienteringspunkter
Sagsbehandler
LouiseRas

Doknr.
55701/13

Sagsnr.
12/27625

3. Reform af fleksjob og førtidspension - Orientering
Oplæg ved afdelingsleder Jes Arlaud om reformens indhold og konsekvenser for HøjeTaastup Kommune.
Forberedelse:
Hver medlemsorganisation kan evt. forberede korte indlæg eller spørgsmål til reformen til
drøftelse på mødet.
Den 27. februar 2013:
Jobcenterchef Dorthe Nielsen og Afdelingsleder Jes Arlaud holdt et oplæg om reformen. Materiale, der blev udleveret på mødet fremsendes med referatet.
I forhold til oplæget ønsker Jes Arlaud at orientere om følgende præcisering:
En person, der ved lovens ikrafttræden er ansat i et fleksjob, fortsætter som hidtil i fleksjobbet. Det betyder, at den ansatte fortsætter på de ansættelsesvilkår, som den pågældende er
omfattet af i ansættelsen, og at arbejdsgiverens tilskud beregnes efter de hidtidige regler.
Hvis en person i et fleksjob efter lovens ikrafttræden påbegynder et nyt fleksjob, bliver den
pågældende omfattet af den nye fleksjobordning i forhold til løn, ansættelsesvilkår og udbetaling af fleksløntilskud. Dette gælder, uanset om der er en ledighedsperiode mellem de to
fleksjob eller om der er indgået en aftale om ansættelse i fleksjob inden lovens ikrafttræden
med tiltrædelse den 1. januar 2013 eller derefter.
Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis det alene er skånebehovet eller timetallet, der
bliver ændret. Det samme vil være tilfældet, hvis der ændres i den ansatte i et fleksjobs jobbeskrivelse fx som følge af en forfremmelse, men hvor ansættelsesområdet og opgaverne er
sammenfaldende med de hidtidige arbejdsopgaver.
Administrationen vil på de kommende LBR møder orientere om udviklingen på fleksjobområdet.

4. Igangværende projekter og status på økonomi – Orientering
Bilag: LBR regnskab 2012
Bilag: Status på iværksatte aktiviteter, januar 2013
Bilag: Evaluering af projekt 2/12, Høje-Taastrup roterer, del 2 v/ LO Storkøbenhavn
27. februar 2013
Formanden gennemgik en udmelding fra Beskæftigelsesregionen om jobrotation. Udmeldingen vil blive sendt ud med referatet.
Janni Toft Nielsen (DA) opfordrede til at jobcentret i højere grad samarbejder med uddannelsesinstitutioner om relevante uddannelsesmuligheder. Janni Toft Nielsen har som arbejdsgiver oplevet at det var svært at få konkret hjælp i forhold til tilrettelæggelse af uddannelsesforløb.

5. LBR seminar med AMU den 7. marts 2013 – Orientering
Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterer
Bilag: Indbydelse til beskæftigelsespolitisk konference den 7. marts 2013
Bilag: Program til beskæftigelsespolitisk konference den 7. marts 2013
27. februar 2013:
Orienteringen blev taget til efterretning.
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6. Kvartalsvis underretning om anvendelse af virksomhedspraktikker – Orientering
Bilag: Virksomhedspraktikker 4. kvartal 2012
27. februar 2013:
Jan Richelsen (LO) bemærkede at der ikke længere er mange praktikker etableret samme
sted. Samtidig spørger Jan Richelsen til effekten af virksomhedspraktikker. Der vil på næste
møde blive fulgt op på effekt af virksomhedspraktikker.
Janni Toft Nielsen fortalte om en positiv oplevelse med medarbejdere, der er i virksomhedspraktik i hendes virksomhed i kombination med sprogundervisning. Jannis erfaring er at
kombinationen af virksomhedspraktik med sprogundervisning giver mærkbar effekt.

7. Meddelelser - Orientering
Bilag: LBRs mødeplan 2013
27. februar 2013
Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Opgaver frem til næste møde - orientering
Er der opgaver, der skal løses ved hjælp fra Rådets medlemmer inden næste møde?
27. februar 2013
Formanden vil frem til næste møde arbejde for at udbrede kendskabet til jobrotation ved at
besøge virksomheder i kommunen.

9. Eventuelt
27. februar 2013
Næste møde afholdes på Berendtsen Tekstil A/S. Mere information følger med indkaldelsen.
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