Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006
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Punkt 1
Lokalt Beskæftigelsesråd
j.nr. 15.00.00P22
Sagsfremstilling:
I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal
kommunalbestyrelsen nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR).
LBRs formål er jf. §44 ”at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og til at samordne
og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet”.
LBRs opgaver er jf. §46 ”Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af
beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til
forbedring af indsatsen.
Stk. 2. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, jf. § 23, og kan
indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i planen.
Stk. 3. Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af resultatrevisionen, jf. § 24, indstille til de ansvarlige
for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i indsatsen.
Stk. 4. Det lokale beskæftigelsesråd kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at
beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer, jf. §§ 8-12”.
Finansieringen af LBR sker ved at staten årligt afsætter en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd. Oprettes
der før 1. januar 2007 et LBR overtager dette Koordinationsudvalgenes opgaver og økonomi. For
Vesthimmerlands Kommune betyder det i 2006 kr. 1.157.208,-, hvoraf nogle midler er disponeret at de
tidligere Koordinationsudvalg.
Den Politiske styregruppe har tidligere anbefalet de fire kommunalbestyrelser, at de nedlagde deres
Koordinationsudvalg. Alle fire kommuner har nedlagt deres Koordinationsudvalg.
Sammenlægningsudvalget skal tage stilling til om der skal oprettes et LBR for Vesthimmerlands Kommune
hurtigst efter 1. januar 2006, som anbefalet af den politiske styregruppe.
Beslutter Sammenlægningsudvalget, at der hurtigst skal oprettes et LBR, skal udvalget blandt deres
medlemmer udpege et medlem og en suppleant til LBR.
Herudover skal sammenlægningsudvalget jf. §45 udpege de øvrige medlemmer og suppleanter til det Lokale
Beskæftigelsesråd efter indstilling fra de i §45 nævnte foreninger.
Følgende er på nuværende tidspunkt anbefalet
Fra DA, medlemmer
HR-ansvarlig Gitte Heede Hesel
Dir. Tyge Tolstrup
VEST-WOOD A/S
Tømrer og Snedkerfirma Tyge Tolstrup A/S
Danmarksvej 9
Søndergården 7
9670 Løgstør
9640 Farsø
tlf.: 96 66 22 00 e-mail: ghh@vest-wood.dk
Tlf.: 98 63 34 00
Teltudlejer Heine Pedersen
Vesterled 46
9681 Ranum
Tlf.: 98 67 68 39

e-mail:

heine@ranum-teltudlejning.dk

Fra DA, suppleanter
DA vil senere vende tilbage med navne på
suppleanter.
Fra LO
Kaj Schou
Ingemannsvej 16
9600 Aars

Lone Dalgård Olesen
Højtoften 37
9600 Aars
Michael Rydahl
Blærevej 115
9600 Aars

Kim Jacobsen
Hans Poulsensvej 17
9200 Aalborg SV

Fra LO, suppleanter
Poul Erik S. Kristensen
Nybovænget 12
9632 Møldrup

En vakant
Fra FTF, medlemmer
Knud Dahl
LVA
Enghavevej 35
9000 Aalborg
kda@amunordjylland.dk
Fra FTF, suppleant
Edel Nygaard Rüsz
DSR
Nørdamvej 38
8832 Skals

Preben Christensen
Aalborgvej 38, Hornum
9600 Aars
tlf. 98 66 15 90

Fra DSI, medlemmer
Inger Mie Rasmussen
Aalborgvej 37B, Hornum
9600 Aars
tlf. 96 98 31 11
Fra DSI, suppleant

Jan Emil Jørgensen
Tværgade 11, Hornum
9600 Aars
tlf. 21 73 85 52
Fra AC
AC har meddelt at de har valgt ikke at være
repræsenteret i Vesthimmerlands Kommune.

Lovgrundlag:
Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.
Lov nr. 522 af 24/06/2005 (gældende)
Bilag:

Indstilling:
Administrationen indstiller
-at Sammenlægningsudvalget opretter et Lokalt Beskæftigelsesråd

-at Sammenlægningsudvalget blandt deres medlemmer udpeger et medlem samt en suppleant til Lokalt
Beskæftigelseråd.
-at Sammenlægningsudvalget udpeger de anbefalede medlemmer og suppleanter
Indstilling:
Indstilles godkendt.
Fra kommunal bestyrelsen indstilles Søren P. Johansen med Bjarne Jensen som suppleant.
Jette Thomsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 2
Tema drøftelse beskæftigelsesområdet
j.nr. 15.04.00P00

I KL’s politiske beslutningskalender for 2006 anbefales det, at sammenlægningsudvalget, eller underudvalg
til sammenlægningsudvalget, i februar-marts 2006 afholder en række temadrøftelser på en række
sektorfagområder.
Temadrøftelsen danner udgangspunkt for formuleringen af en kommunal beskæftigelses-politik. Heri må
indgå forsørgelsesydelserne til de målgrupper, der betjenes af jobcentrene og de dele af
integrationsindsatsen, som fremover skal varetages af jobcentrene. Nedenfor stilles nogle centrale
spørgsmål vedr. beskæftigelsesområdet til inspiration for temadrøftelsen. Gennem en drøftelse af disse
spørgsmål sættes der fokus på de områder, der er væsentlige at forholde sig til i formuleringen af en politik
vedr. beskæftigelse og integration, og i den fremtidige organisering og varetagelse af opgaverne på området.
Bilag:
Indstilling:
Administrationen indstiller punktet til drøftelse uden indstilling.
Beslutning:
Der arbejdes videre med en temadrøftelse den 20. april 2006. Start kl. 12.00. Der arbejdes med ekstern
oplægsholder.
Jette Thomsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 3

Mødekalender for 2006
j.nr. 00.01.00A14

Sagsfremstilling:
Administrationen har udarbejdet et udkast til mødekalender, 2006 for beskæftigelsesudvalget.
Der er ikke i maj og oktober måned forslag til mødedatoer.
Bilag:
” UDKAST BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Mødekalender 1. Halvår 2006”

Indstilling:
Administrationen indstiller den fremsendte kalender godkendt, dog således udvalget tager endelig stilling til
møderne i maj og oktober måneder.
Beslutning:
Godkendt, med mulighed for møde den 26. oktober. Der afholdes ikke møde i maj.
Jette Thomsen deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 4

Produktionsskolen Kongshøjgaard
j.nr. 15.08.07G00
Sagsfremstilling:
Borgmestrene i det kommende Vesthimmerlands Kommune er tilskrevet fra Nordjyllands Amt vedr.
produktionsskolen Kongshøjgaard.
Nordjyllands Amt har fået en henvendelse fra produktionsskolen om forlængelse af en lejekontrakt.
Produktionsskolen har til huse i lejede lokaler. Lejemålet udløber med udgangen af 2006. I den forbindelse
har produktionsskolen anmodet Nordjyllands Amt om en forlængelse af lejemålet på 10-15 år. Nordjyllands
Amt udbeder sig Vesthimmerlands bemærkninger til dette.
Nordjyllands Amt oplyser i deres skrivelse at det forventes at den berørte bygning i forbindelse med
strukturreformen overgår til Vesthimmerlands Kommune fra 1. januar 2007.
Bilag:
Brev fra Nordjyllands Amt af den 14. december 2005.
Indstilling:
Administrationen indstiller at der indgås lejekontrakt med en løbetid på tre år.

Beslutning:
Vesthimmerlands Kommune anbefaler en forlængelse af lejekontrakten med 10 år. Dog betinget af der
indføres i kontrakten en mulighed for en gensidig opsigelse med et års varsel.
Jette Thomsen deltog ikke i behandling af punktet.

