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Referat af LBR møde den 28. august 2013
Til stede:
Medlemmer:Formand Thomas Bak (Byrådet), Mia Bendtsen (FOA/PMF), Svend-Erik Hermansen (LO), Steen Moesgaard (Erhvervsrådet), Jesper Olsen (DA), Erna Christensen (DH),
Jørgen Jørgensen (DH), Ellen Pedersen (LO), Niels Krüger (FTF).
Administration: Jobcenterchef Dorthe Nielsen, Lars Mikkelsen (CPH-West), Steffen Mølgaard
Hansen (Byrådet), Louise Rasmussen (Jobcentret)
1. Godkendelse af dagsorden
28. august 2013
Dagsordenen blev godkendt
2. Beskæftigelsesplan 2014 – Høring
Ifølge Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, skal der hvert år
udarbejdes en beskæftigelsesplan for indsatsen i Jobcentret. Beskæftigelsesplanen er en
redegørelse for forventningerne til beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup i
2014. Planen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som
Jobcentret står overfor, og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen i 2014.
Beskæftigelsesplan 2014 indeholder følgende 5 måltemaer:
1. Helhedsorienteret indsats: Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse skal begrænses
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension
4. Antallet af langtidsledige personer skal begrænses mest muligt
5. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomheder
Planen indeholder ikke endelige måltal. Dette skyldes at Beskæftigelsesregionen forventes
at udsende reviderede prognoser i løbet af 3. kvartal 2013. Dette redskab er et vigtigt pejlemærke i fastsættelse af præcise, realistiske og ambitiøse mål, hvorfor administrationen afventer disse.
LBRs samlede høringssvar formuleres på mødet i august og sendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget den 2. oktober 2013 og forventes endelig godkendt i Byrådet den 22.
oktober 2013. Herefter sendes den med LBRs bemærkninger til Det Regionale Beskæftigelsesråd.
Beskæftigelsesplanen offentliggøres sammen med LBRs virksomhedsplan senest 31. januar
2014.
Forberedelse:
LBR medlemmerne bedes gennemlæse beskæftigelsesplanen og på mødet fortælle, hvorvidt
der er enighed om indholdet, eller hvorvidt der ønskes kommentarer i høringssvar. Høringssvar kan evt. sendes til administrationen inden mødet.
Bilag: Beskæftigelsesplan 2014 – høringsdokument til LBR

28. august 2013
LO og FTF runddelte et fælles forslag til et høringssvar på beskæftigelsesplanen.
LBR udarbejdede høringssvar på baggrund af forslaget.
Sagsbehandler
LouiseRas

Doknr.
203733/13

Sagsnr.
12/25470

3. LBRs plan for indsatser i 2014– Drøftelse
LBR skal en gang om året udarbejde en plan for hvordan LBRs midler skal anvendes til særlige initiativer i 2014. I 2014 bevilliges der ikke midler til LBR. Derfor vil planen i stedet indeholde plan for LBRs arbejde i 2014. Formandskabet overvejer imidlertid at ansøge kommunalbestyrelsen om midler til konkrete projekter.
Planen skal vedlægges Beskæftigelsesplan 2014 senest den 10. januar 2014. På mødet kan
medlemmerne stille forslag om, hvilke temaer, planen skal fokusere på. Herefter vil administrationen udarbejde et udkast til planen, som LBR skal drøfte på mødet i september. LBR
skal tage endelig stilling til planen på mødet i november 2013.
Forberedelse:
Medlemmerne bedes inden mødet overveje deres holdning til relevante fokusområder for
LBRs arbejde i 2014. Til orientering er vedlagt LBRs plan for virksomhedsrettede initiativer
fra 2013.
Bilag: LBRs plan for virksomhedsrettede initiativer 2013
28. august 2014
LBR drøftede temaer, der kan have fokus på LBRs arbejde i 2014. Følgende temaer blev foreslået.


Unge og uddannelse
o Tidlig uddannelsesvejledning i folkeskolen
o Synlig erhvervsskole i folkeskolen



Virksomheder og samarbejde med Jobcentret
o Hvilke kompetencer efterspørger virksomhederne
o Hvordan kan samarbejdet blive bedre?



Praktikpladser

Det blev endvidere besluttet at LBR skal give input til Byrådet i forbindelse med behandling
af den ny folkeskolereform. Et udkast til dette udarbejdes af Niels Krüger (FTF), Mia Bendtsen (FOA/PMF), Steen Moesgaard (Erhvervsrådet).

Orienteringspunkter:
4. Igangværende projekter, status og økonomi – Orientering
I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, bortfalder LBRs bevilling i
2014. Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende dette er vedlagt i bilag.
Bilag: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for
2014.
Bilag: LBR – Budget 2013
Bilag: Status på iværksatte aktiviteter, august 2013
28. august 2013
Orienteringen blev taget til efterretning.
5. Nye projekter
LBR har 268.000 kr., der ikke er disponeret. Heraf forventer administrationen at LBR kan
overføre 130.000 kr. til 2014.
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Bilag: Forslag om virksomhedspris – eftersendes
28. august 2013
Mia Bendtsen (FOA/PMF) motiverede forslag om en årlig virksomhedspris til virksomheder,
der har særlig fokus på uddannelse. Det blev besluttet, at formandskabet i samarbejde med
Jobcentrets administration udarbejder et konkret forslag, der runddeles på mødet den 18.
september 2013.
Det blev besluttet at LBR skal tage kontakt til Erhvervsrådet med henblik på samarbejde om
en praktikpladskampagne.

6. Status på jobrotation - Orientering
I forbindelse med LO Hovedstadens projekt ”Høje-Taastrup Roterer, del 2”, fremhævede LO
Hovedstaden en række virksomheder, de vurderede var særligt interesserede i at opstarte
jobrotationsforløb indenfor den nærmeste fremtid. Vedlagt dagsordenen findes en status på
Jobcentrets opfølgning på disse virksomheder.
Bilag: Opfølgning på jobrotation.

28. august 2013
Orientering blev taget til efterretning.
På kommende møde vil LBR blive orienteret om en status på Jobcentrets engagement i Hovedstadens Jobrotationssekretariat.

7. Kvartalsvis underretning om anvendelse af virksomhedspraktikker – Orientering
Ifølge loven, skal jobcentret informere LBR om anvendelsen af virksomhedspraktik hver 3.
måned. Administrationen udarbejder en oversigt, der vedlægges som bilag.
Et tilbud om virksomhedspraktik består af et praktikophold på en privat eller offentlig virksomhed.
Formålet med tilbud om virksomhedspraktik er:
- at afklare beskæftigelsesmuligheder – og mål
- at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige evner
- at afprøve personens rådighed (gælder for målgruppen fleksjob)
Under praktikopholdet er den ledige ikke ansat, men pågældende kan udføre ordinært arbejde eller arbejde så tæt på ordinært arbejde som muligt.
Vedlagte oversigt dækker aftaler om virksomhedspraktik indgået i 2. kvartal 2013. Der kan
være tale om nye aftaler og forlængelse af eksisterende praktikker. På mødet udleveres et
notat, hvor virksomhedspraktikker, der varer over 13 uger, er begrundet. Vær venligst opmærksom på, at oplysningerne i dette notat er fortrolige, da de indeholder personfølsomme
oplysninger.
Bilag: Virksomhedspraktikker etableret i 2. kvartal 2013 - eftersendes
28. august 2014
Mia Bendtsen (FOA/PMF) ytrede bekymring for virksomheder, der har mange borgere i
praktik på samme tid. Med relativt mange praktikforløb, er det usikkert hvorvidt virksomheden har kapacitet til at sikre et konstruktivt praktikforløb.
Jobcenterchef Dorthe Nielsen ønskede at blive orienteret, hvis rådets medlemmer bliver
opmærksomme på, at der er virksomheder, der ikke overholder loven.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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8. Dagpengereform – Orientering
Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterer om dagpengereformen
28. august 2013
Punktet blev udskudt til mødet i september 2013.
9. 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.
28. august 2013
Punktet blev udskudt til mødet i september 2013
10. 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.
Bilag: Resultatoversigt, april 2013
28. august 2013
Punktet blev udskudt til mødet i september 2013
11. Meddelelser
28. august 2013
Jobcenterchef Dorthe Nielsen orienterede om, at DH i samarbejde med 4 Jobcenter HøjeTaastrup og 3 andre jobcentre er i gang med at udarbejde en ansøgning til sats-puljemidler.
Rådet orienteres yderligere, når ansøgningen er færdig.
12. Eventuelt
28. august 2013
Der var ikke punkter til eventuelt.
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