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038. Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/1109

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
Godkendelse af dagsorden til LBR-mødet d. 23. oktober.
Administrationen indstiller
- at dagsorden godkendes
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039. Godkendelse af referat
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/1110

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
Godkendelse af referat fra LBR-mødet d. 28. august.
Administrationen indstiller
- at referatet godkendes
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040. Orientering om ny repræsentant for DH i LBR
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/29847

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
DH (Danske Handicaporganisationer) har udpeget Richard Rudbæk som ny repræsentant for DH i LBR og dermed overtager han Inge Mie Rudbæks plads. Richard Rudbæk har ind til nu været suppleant for DH i LBR og DH har udpeget
Hans Jørgen Lau Jeppesen som ny suppleant til LBR.
På vegne af LBR vil administrationen byde Richard Rudbæk og Hans Jørgen Lau
Jeppesen velkommen og administrationen ser frem til det kommende samarbejde.
Administrationen indstiller
- at orientering tages til efterretning
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041. Orientering om LBR´s regnskab for 2012
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/1115
187627/12Åben

Bilag 41.1 - LBR regnskab 2012.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
I den følgende tabel fremgår LBR’s regnskab for 2012.
Samlet bevilling
905.285,75 kr.
Midler disponeret
940.500,00 kr.
Disponeret merforbrug
35.215,25 kr.
Forventet forbrug
866.041,28 kr.
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
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042. Orientering om nøgletal
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/1117
185989/12Åben
185988/12Åben
185987/12Åben
186010/12Åben
186007/12Åben

Bilag 42.1 - Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Målgrupper.pdf
Bilag 42.2 - Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Aktivering.pdf
Bilag 42.3 - Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Øvrige nøgletal.pdf
Bilag 42.4 - Samlet oversigt - Uddannelse.pdf
Bilag 42.5 - 6-ugers selvvalgt uddannelse
2012.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
I det følgende vil de væsentligste fokuspunkter i nøgletallene være fremhævet.
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland – Målgrupper:
A-dagpenge: Antallet af A-dagpengemodtagere er faldet med 12,5%
fra 1037 personer i september 2011 til 907 personer i september 2012.
Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 9,5% fra
837 personer i februar 2012 til 757 personer i september 2012. Dermed
ligger antallet af kontanthjælpsmodtagere i september 2012 under niveauet i september 2011 og der har været et konstant fald i antallet kontanthjælpsmodtagere i de seneste 6 måneder.
Ledighedsydelse: Antallet af ledighedsydelsesmodtagere, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, er faldet med 21,5% fra 51
personer i januar 2012 til 40 personer i september 2012.
Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengemodtagere, som har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger, er faldet med 27,6% fra 87 personer i januar 2012 til 62 personer i september 2012.
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland – Aktivering:
Grøn Aktiv: I de første 9 måneder har der i alt været 335 unge kontanthjælpsmodtagere i straksaktivering på Grøn Aktiv, hvilket svarer til et snit
pr. måned på 40 personer.
Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland – Øvrige nøgletal:
Ledighedsudviklingen: I august 2012 lå ledighedsprocenten på 4,5% for
de jobklare ledige, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end august 2011. Ledighedsprocenten i Vesthimmerland er ligeledes 0,9 procentpoint og 1
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procentpoint lavere end henholdsvis Region Nordjylland og hele landet.
Akutpakken:
Alle de ledige a-dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten
til dagpenge inden udgangen af 1. halvår 2013 er omfattet af akutpakken. I den forbindelse skal alle a-kasserne sende et brev til alle ledige i risikogruppen, hvori den ledige opfordres til at henvende sig, med henblik
på for at få hjælp til at komme i arbejde. Antallet af udsendte breve bliver
opgjort på jobindsats.dk på ugebasis med start fra uge 37. I de første 3
uger har 136 ledige i Vesthimmerlands Kommune modtaget et brev og
heraf har 57 ledige fra 3F, 25 ledige fra Krifa og 14 ledige fra HK modtaget
et brev, hvilket svarer til 70% af den samlede gruppe af ledige omfattet af
akutpakken.

Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
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043. Orientering om udmeldingen af indsatsområderne for
tilskuddene til LBR for 2013
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/29858
179451/12Åben

Bilag 43.1 - Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelsen
af tilskuddene til LBR for 2013.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
I udmeldingen af indsatsområderne for anvendelsen af tilskuddene til LBR for
2013 lægger beskæftigelsesministeren stor vægt på, at LBR understøtter den
virksomhedsrettede indsats i jobcentret, med henblik på at skabe en tættere
kontakt og styrket dialog med virksomhederne, da virksomhederne er central
medspiller i at få de ledige tilbage i beskæftigelse.
Beskæftigelsesministeren opfodre LBR til at have specielt fokus på, at den virksomhedsrettede indsats understøtter jobcentrets arbejde med implementering af
reformen af førtidspension og fleksjobordningen, samt hjælper de ledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, i arbejde og de konkrete indsatsområder er som følger:
at LBR understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange personer førtidspensioneres.
at LBR understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de
dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge
retten til dagpenge.
Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt en foreløbig bevilling til LBR for 2013.
Det skal fremhæves, at der tages forbehold for eventuelle ændringer af bevillingen i forbindelse med den endelige vedtagelse af finanslov 2013.
LBR i Vesthimmerland får tildelt en foreløbig bevilling i 2013 på 677.312 kr. Heraf har LBR bevilliget 330.000 kr. i 2013 til en styrket indsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet.
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
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044. Orientering om LBR-projekter
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/12026

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
På det ordinære LBR-møde d. 28. august efterspurgte en oversigt over de projekter
LBR har bevilliget midler til. I det følgende bliver de projekter, der er bevilliget midler
til gennemgået. Gennemgangen omfatter kun projekter og ikke mindre aktiviteter, som
eksempelvis en konferencer, fyraftensmøder, analyser mv.
Projekt
Projekt Ungdomsuddannelse til alle (UTA)
Mentorindsats
Ungeindsatsen
Elevcoach til Erhvervsskolerne
Styrket brug af privat løntilskud
Jobrotationsprojekt
Styrket indsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet

Periode
Bevilling
2007-2009
652.000 kr.
2010-2011
219.000 kr.
2010-2011
450.000 kr.
2010-2011
200.000 kr.
2011-2012
235.500 kr.
2011-2012
550.000 kr.
2012-2013
750.000 kr.

Status for projekterne:
Projekt Ungdomsuddannelse til alle (UTA) og ungeindsatsen:
De to projekter hænger sammen og dermed bliver de gennemgået som et samlet projekt.
Formålet med UTA-projektet var som følger:
Skabe nye værktøjer og samarbejdsmodeller i ungeindsatsen.
Udarbejdelse af en lokal politisk handleplan.
Formålet med ungeindsatsen var som følger:
Bidrage til at udvikle de nødvendige tilbud til de 15-17-årige, som den nye lovgivning (ungepakke 2) åbner for.
Følge op på de forslag og erfaring fra UTA-projektet, der fortsat er relevante. Fx
ønskerne om en særlig indsats for unge mødre, samt et fælles mentorkorps for
udsatte, sårbare unge.
Skabe fundamentet for et tættere samarbejde mellem Jobcenter og de lokale
uddannelsesinstitutioner.
Følgende initiativer er blevet etableret:
17½-års samtale
Projekt for unge mødre
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Fælles mentorkorps
Flere EGU-pladser
Ungdomsklasse
Vejledernetværk vedr. marginaliserede unge
Fælles visitationsudvalg
Styrket samarbejdet mellem Jobcenter og lokale uddannelsesinstitutioner.
Etablering af ungeudvalg, som løbende afholder dialogmøder.
Der er blevet udarbejdet en ungestrategi
Mentorindsats:
I løbet af 2010 og 2011 er der blevet gennemført en række uddannelsesdage og erfadage for mentorer på jobcentrets virksomhedscentre. Netværksdannelsen har medvirket til, at mentorerne ikke føler de står alene og det er med til at styrke deres mentorrolle i det daglige. Det er stor gevinst for den indsats der ydes på virksomhedscentrene
og dermed de ledige og jobcentret
Elevcoach til Erhvervsskolerne:
Formålet med ansættelsen af en elevcoach har været at sikre, at flest mulige elever på
erhvervsskolerne skulle gennemføre deres ungdomsuddannelse. Projektet skulle i særlig grad rette sig mod elever med personlige og sociale problemer, da disse problemer
er den største årsag til frafald.
Den gennemførte evaluering viser, at elevcoachen har haft en meget positiv effekt på
fastholdelsen af unge, som var i fare for at droppe ud af ungdomsuddannelserne.
Styrket brug af privat løntilskud:
Konkret er der blevet ansat en administrativ medarbejder i jobcentret, som er med til
at understøtte etableringen af en gennemført phonerkampagne. I den nedenstående
tabel fremgår det, at antallet af private løntilskud har været faldende i indeværende og
forrige år, men andelen af private løntilskud i forhold til antallet af ledige ligger på nogenlunde samme niveau.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
79

Antal i pri.
løntilskud
57
69
77
85
95
105
88
83
83
77
80
69

2011
Andel i pri. løntilskud
ift. antallet af ledige
4%
5%
6%
7%
9%
10%
9%
8%
8%
7%
7%
5%

Antal i pri.
løntilskud
68
62
70
68
59
49
50
49

2012
Andel i pri. løntilskud
ift. antallet af ledige
5%
5%
6%
7%
7%
6%
5%
6%
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Nedgangen i antallet af private løntilskud skyldes blandt andet at antallet af ledige i
samme periode har været faldende. Dermed har ikke været det samme behov for private løntilskud og aktiveringspladser i det hele taget. Derudover medfører frikommuneforsøget, at jobcentret har lempet på aktiveringen af de over 30-årige, hvilket ligeledes
medfører at færre bliver aktiveret.
Jobrotationsprojekt:
Status er at der er 10 igangværende jobrotationsprojekter og 10 planlagte jobrotationsprojekter. 13 af projekterne er i private virksomheder og 7 af projekterne er i offentlige virksomheder. Indenfor det offentlige er det primært indenfor skole området og
rengøring, at rotationsprojekterne er blevet etableret og indenfor det private er det
primært indenfor produktion, at rotationsprojekterne er blevet etableret.
Styrket indsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet:
Projektet for udfaldstruede dagpengemodtagere er pt. i en fase hvor der arbejdes på
udvikling og implementering af tiltag for målgruppen. Der er i september afholdt fællesmøde med en lang række a-kasser omkring mulige tiltag for målgruppen. Regeringens udspil med AKUT pakken for udfaldstruede dagpengemodtagere rummer mange af
de tiltag og elementer som projektet i forvejen har fokus på, og der er allerede igangsat begyndende tiltag, der skal hjælpe målgruppen med at komme ud af ledigheden.
Jobcenter Vesthimmerland er i gang med at etablere et jobberedskab og a-kasserne er
blevet informeret om de foreløbige procedurer for indsatsen herunder hvem borgerne
og a-kasserne skal kontakte i første omgang. Samtidig er der sat navne på de jobformidlere, der skal hjælpe målgruppen med en særlig håndholdt jobsøgningsindsats.
Jobcentret har endvidere besluttet at ansatte en medarbejder fra december 2012, der
skal fungere som koordinator for indsatsen i forbindelse med de udfaldstruede dagpengemodtagere. Koordinatoren skal bl.a. deltage i eventuelle rundbordssamtaler med
borgere og a-kasser. Af kommende aktiviteter i projektet skal der kigges nærmere på
udarbejdelse af skabelon for rundbordssamarbejdet med a-kasserne. Derudover skal
der bl.a. kigges på netværksfremmende tiltag for målgruppen, da alle erfaringer viser,
at brug af netværk er den bedste måde at få job på.
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
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045. Orientering om effekten af løntilskud og jobrotation
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/12026
186435/12Åben

Bilag 45.1 - Analyse af jobrotation i Nordjylland.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
På det ordinære LBR-møde d. 28. august efterspurgte LBR en orientering om effekten af løntilskud og jobrotation.
Løntilskud:
Jobcentret har udarbejdet opgørelser over effekten af de tilbud og aktiviteter
jobcentret anvender. Konkret måles der på, hvor stor en andel der er kommet i
selvforsørgelse (ordinær uddannelse og ordinær beskæftigelse) 0-3 måneder efter borgerne har afsluttet en konkret aktivitet, i forhold det samlede antal borgere, som har afsluttet en konkret aktivitet. Den gennemsnitlige effekt for løntilskud de seneste 12 måneder er skitseret i den følgende tabel. Opgørelsen omfatter både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere og i alt 437 personer er
omfattet af opgørelsen.
Aktivitet
Løntilskud i alt
Privat løntilskud
Offentligt løntilskud

Effekt
49,9 %
57,4%
45,7%

Jobrotation:
Jobcentret har ikke nogen opgørelser over effekten af jobrotation. Det skyldes
primært, at jobrotation er en afslutningsårsag på lige linje med ordinær uddannelse og ordinær beskæftigelse og dermed er de ledige, som er i et jobrotationsforløb, ikke inde i jobcentrets systemer. På den baggrund er det ikke muligt at
måle effekten af de konkrete jobrotationsprojekter, som jobcentret har etableret.
Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med COWI udarbejdet overordnet analyse af effekten af jobrotation i Nordjylland. Analysen bygger blandt
andet på data fra DREAM og Danmarks Statistik.
I alt 687 jobrotationsvikarer har deltaget i jobrotationsprojekter i Nordjylland i
2010 og/eller 2011. Heraf havde 291 gennemført jobrotationsprojektet i uge 1
2012, mens 365 fortsat var i jobrotation på dette tidspunkt. 31 må vurderes at
have afbrudt rotationsforløbet ifølge registeroplysningerne. Størsteparten af de
omhandlede jobrotationsforløb er gennemført i offentlige virksomheder.
Hovedresultaterne er som følger:
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Næsten 8 ud af 10 ledige er selvforsørgende umiddelbart efter forløbet.
På lidt længere sigt er 64% stadig selvforsørgende.
Mere end 6 ud af 10 langtidsledige bliver selvforsørgende.
Knap 6 ud af 10 over 50 år bliver selvforsørgende.
Jobrotation er også en succes for de ledige som normalt har lidt sværere
ved at finde et job.
Succesen er bl.a. opnået, fordi jobcentre og arbejdsgivere i samarbejde
finder de bedst egnede ledige til at kunne tage et midlertidigt job, mens
den ansatte på virksomheden selv deltager i en uddannelse. Mange virksomheder er blevet så glade for personen i jobrotation, at de finder et nyt
job til vedkommende når forløbet er færdigt. Det er samtidig en gevinst
for den ansatte på virksomheden som får nye kompetencer, mens en jobrotationsvikar passer jobbet.
Afgrænset til Vesthimmerland viser undersøgelsen, at ud af 291, der havde gennemført jobrotationsprojektet i uge 1 2012, var 42 fra Vesthimmerland og heraf
var 60% i selvforsørgelse i uge 9 2012.
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
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046. Orientering om artikel i Ugebrevet A4 ”Postnummeret
afgør om ledige ufaglærte får uddannelse”
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/30521
183641/12Åben
183639/12Åben

Bilag 46.1 - Artikel i Ugebrevet A4 - Postnummeret afgør om ledige får uddannelse.pdf
Bilag 46.2 - Oversigt over andel ledige
3F´er, der får uddannelse i kommunerne.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
Ugebrevet A4 offentliggjorde tirsdag d. 2. oktober artiklen "Postnummeret afgør
om ledige ufaglærte får uddannelse"
Artiklen bygger på en analyse, som Ugebrevet A4 har gennemført ud fra tal for, i
hvor høj grad kommunerne bevilger uddannelse til arbejdsløse medlemmer af
fagforbundet 3F, som typisk er ufaglærte eller har en kort uddannelse. Analysen
viser, at i gennemsnit får 16,7% af de ledige 3F´er tilbudt uddannelse som aktivering i deres jobcenter. 25 kommuner ligger over gennemsnittet og 73 kommuner ligger under gennemsnittet.
I Vesthimmerlands Kommune får 11,6% af de ledige 3F´er tilbudt uddannelse
som aktivering i jobcentret, hvilket er under gennemsnittet. Det er ikke ensbetydende med, at jobcentret ikke har skabt resultater. I perioden fra juli
2011 til juli 2012 er antallet af langtidsledige i Vesthimmerlands Kommune faldet
med 28%, hvilket blandt andet skyldes en massiv satsning på jobrotation og privat løntilskud. Derudover har Vesthimmerlands Kommune haft et fald i ledigheden på 8,7% fra august 2011 til august 2012 og august 2012 lå ledigheden på
4,5% i Vesthimmerlands Kommune.
Aalborg Kommune ligger i toppen af undersøgelsen og i artiklen bliver det fremhævet, at Aalborg Kommune har et godt samarbejde med VEU-centre, AMUcentre og erhvervsskole om at tage imod alle de ufaglærte, som Jobcenter Aalborg sender i uddannelse.
Jobcenter Vesthimmerland har pr. 1. oktober 2012 indgået en kontrakt med
VEU-center Aalborg/Himmerland om et 4-ugers brobygningsforløb målrettet
ufaglærte ledige, hvilket der er de selv samme forløb, som Jobcenter Aalborg anvender. Brobygningsforløbene skal medvirke til, at de ufaglærte ledige kommer i
gang med en kompetencegivende uddannelse indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder.
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Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning.
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047. Orientering om invitation til konference om førtidspensions- og fleksjobreform
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/31065

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
Mandag d. 8. oktober fik LBR pr. mail tilsendt en invitation til en konference om
førtidspension- og fleksjobreformen, som Beskæftigelsesregion Nordjylland holder torsdag den 29. november 2012, som led i implementeringen af aftalen om
reform af førtidspension og fleksjob. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
kommer og taler om intentionerne bag reformen, herunder om rehabiliteringsteams og ressourceforløb.
Formålet med konferencen er at sætte fokus på intentionerne i reformen og understøtte implementeringen af rehabiliteringsteam.
På konferencen vil der være følgende indlæg:
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen taler om intentionerne bag reformen af førtidspension og fleksjob, herunder om rehabiliteringsteams og
ressourceforløb.
Oplæg om erfaringer og resultater fra projekt ’En ny Start’ i Rebild Kommune.
Erfaringer med brug af mentorer ved Sherpa. Sherpa består af mentorer,
der rådgiver mennesker med psykiske lidelser og hjælper dem tilbage på
arbejde eller i uddannelse.
Praktisk introduktion til det kommende samarbejde mellem kommuner og
regioner - set fra en læges vinkel.
Tid og sted
Konferencen finder sted den 29. november 2012 kl. 9.00-14.00 i Aalborg Kongres og Kultur Center, Europaplads 4, 9000 Aalborg.
Forhåndstilmeldingen sker via linket i den mail, som blev sendt mandag d. 8. oktober og tilmeldingsfristen er d. 8. november.
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
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048. Orientering om LBR´s mødekalender i 2013
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/22085

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
LBR afholder 6 møder hvert år og mødeplanen i 2013 er som følger:
LBR-formøder
Torsdag d. 24. januar
Torsdag d. 7. marts
Torsdag d. 16. maj
Torsdag d. 15. august
Torsdag d. 10. oktober
Torsdag d. 28. november

LBR-møder
Tirsdag d. 5. februar
Tirsdag d. 19. marts
Tirsdag d. 28. maj
Tirsdag d. 27. august
Tirsdag d. 22. oktober
Tirsdag d. 10. december

LBR-møderne afholdes fra kl. 8-10 og LBR-formøderne afholdes kl. 8-9. Til formøderne deltager formandskabet i LBR.
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
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049. Orientering om brev fra det regionale beskæftigelsesråd
vedr. akutpakken
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/31715
191069/12Åben

Bilag 49.1 - Brev fra det regionale beskæftigelsesråd.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
Det regionale beskæftigelsesråd har d. 10. oktober 2012 fremsendt et brev til de
lokale beskæftigelsesråd vedrørende akutpakken. I brevet opfordre det regionale
beskæftigelsesråd de lokale beskæftigelsesråd i Nordjylland til at følge op på indsatsen og sætte fokus på at samarbejdet mellem jobcentre, a-kasser og virksomheder fungerer optimalt, da det er forudsætning for at så mange langtidsledige som muligt kommer i beskæftigelse og dermed fastholder retten til dagpenge.
Rådet opfodre til at der kommer pressefokus på de gode resultater i indsatsen og
rådet vil gerne medvirke til at videreformidle sådanne historier.
Administrationen indstiller
- at orienteringen tages til efterretning
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050. Udpegning af LBR-repræsentant til lokale projektgruppe
til socialfondsprojektet "Kvalificering til nye job"
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/9287
190947/12Åben
190949/12Åben

Bilag 50.1 - Kommissorium - lokale grupper
revideret udkast.pdf
Bilag 50.2 - Organisationsskitse.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen
Socialfondsprojektet "Kvalificering til nye job", som VEU-Center Nord og VEUCenter Aalborg/Himmerland afvikler i samarbejde med Vækstforum Nordjylland,
er kommet godt i gang.
Formålet med projektet er strategisk kompetenceudvikling af målgruppen med
henblik på beskæftigelse inden for regionens styrkepositioner, væksterhverv
samt erhverv med gode beskæftigelsesmuligheder. Målgruppen for projektet er
langtidsledige forsikrede og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 30-59 år - ufaglærte samt faglærte med utilstrækkelige/forældede
kvalifikationer.
For at sikre den lokale forankring af projektet er der blevet nedsat 4 lokale projektgrupper, med repræsentanter fra de lokale jobcentre, beskæftigelsesråd, akasser, erhvervsråd, erhvervsskoler og VUC-centre, som afholder kvartalsvise
møder.
Første møde for den lokale projektgruppe er planlagt til d. 25. oktober 2012 kl.
9-11 på Erhvervsskolerne, Øster Boulevard 10, 9600 Aars
Det er ambitionen, at samarbejdet mellem de lokale beskæftigelses-, erhvervsog uddannelsesaktører i tilknytning til det aktuelle projekt kan implementeres og
forstærkes i den fremtidige beskæftigelsesindsats.
Administrationen indstiller
- at LBR udpeger en repræsentant til den lokale projektgruppe
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