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Kommissorium og forretningsorden
Sagsnr: 00.01.00-A00-7-14
Sagen afgøres i: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Sagsresume
Med beskæftigelsesreformen er de lokale og regionale beskæftigelsesråd nedlagt. De enkelte kommuner beslutter selv, hvordan dialogen med relevante lokale aktører om den
lokale beskæftigelsespolitik skal varetages. I forbindelse med vedtagelse af budget 2015,
blev der afsat midler til et fremtidigt samarbejde i Rebild Kommune. Der er udarbejdet
forslag til kommissorium og forretningsorden for det nye råd.
Der er tale om et rådgivende dialogforum. Fokus vil blive rettet imod udvikling af gode
ideer og samarbejde om fælles løsninger til gavn for ledige og virksomheder.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelse af beskæftigelsesreformen i 2014, blev ansvaret for og styringen af beskæftigelsesområdet samtidigt ændret med vedtagelse af Lov om organisering
og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., hvilket betød, at de lokale beskæftigelsesråd blev nedlagt og erstattet af 8 regionale råd.
Med vedtagelse af budget 2015, blev der afsat midler til et lokalt råd i Rebild Kommune for
at sikre dialogen med relevante lokale aktører om den lokale beskæftigelsespolitik og det
fremadrettede samarbejde.
På den baggrund har Arbejdsmarkedsudvalget og det tidligere LBR afholdt møde og besluttet at videreføre et råd med arbejdsmarkedsrelevante aktører. I forbindelse med lovændringen meddelte Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og Dansk
Arbejdsgiverforening (DA) at de ikke længere ville deltage i lokale initiativer. Det blev på
den baggrund besluttet, at tilbyde Erhvervs- og Udviklingsrådet i Rebild Kommune to
pladser. Der er kommet foreløbig positiv tilbagemelding derfra. Arbejdstagersiden vil i
fremtiden blive repræsenteret af en repræsentant fra A-kasserne og to fra Landsorganisationen i Danmark (LO). Ligeledes indbydes repræsentant fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), repræsentant fra Danske Handicaporganisationer (DH) og repræsentant fra
kommunalbestyrelsen – formanden for Arbejdsmarkedsudvalget. Som et nyt initiativ indbydes repræsentant fra det frivillige arbejde med flygtninge og integrationsindsatsen og
endelig er der to åbne pladser til lokale foreninger og andre interessenter efter indstilling
fra de øvrige medlemmer af rådet.
Forvaltningen fik til opgave, på baggrund af drøftelser i det tidligere LBR, at uarbejde et
kommissorium og en forretningsorden for det nye lokale råd.
Af forslag til kommissorium fremgår at formålet er, at det lokale råds medlemmer skal
bidrage med særlig viden, forslag og ideer, som kan understøtte den aktive arbejdsmarkedspolitik, såvel i forhold til borgere som til virksomheder.
De primære opgaver i rådet:
·
Være bindeled og sikre samarbejde med relevante parter indenfor beskæftigelsesområdet.
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·

Kvalificere det lokalpolitiske beslutningsgrundlag.

·

Input og sparringspartner for Arbejdsmarkedsudvalget og forvaltningen.

·
re.

Understøtte fokus på fastholdelse, rekruttering og udviklingsmuligheder for borge-

Det er foreslået at rådet afholder 4 årlige møder og at der herudover kan afholdes temamøder, virksomhedsarrangementer el.lign.
Af det forslåede kommissorium fremgår det, at der ikke er udarbejdet forslag til prioritering af de bevilgede midler.
Der er udarbejdet forslag til forretningsorden i forlængelse af kommissoriet.
Rådet vil blive etableret efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4 som er et midlertidigt politisk råd, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte med det formål, at varetage
særlige opgaver eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelse, økonomiudvalg eller et stående udvalg.

Økonomi
I forbindelse med vedtagelse af budgettet blev der i 2015 og for hvert af overslagsårene
afsat kr. 300.000,-

Forvaltningen indstiller:
at prioritering af de bevilgede midler drøftes.
at forslag til kommissorium og forretningsorden godkendes.

Beslutning
Kommissorium og forretningsorden godkendt. Dog med bemærkning om, at FTF høres om
de fortsat ønsker en plads.
Vedrørende prioritering af midler prioriteres initiativer, der medvirker til at gøre en aktiv
indsats for at skabe match mellem virksomhedernes efterspørgsel og arbejdskraftreserven, herunder sygemeldte borgere og unge.
Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi
Petersen og Axel Rene Aubertin deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag
•
•
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Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser
Sagsnr: 15.00.00-G00-174-13
Sagen afgøres i: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Sagsresume
En af beskæftigelsesreformens intentioner er, at jobcentrene skal arbejde tættere sammen
med a-kasser og der er indlagt lovbundne samtaler med forsikrede ledige. Der er i starten
af marts måned 2015 sendt en materialepakke ud til samtlige jobcentre med det formål at
understøtte processen. Omfanget af materialepakken er stort - og samarbejdsparterne er
mange.
Forvaltningen ønsker input fra rådet i forhold til relevante fokusområder i eventuelle skriftlige samarbejdsaftaler.

Sagsfremstilling
Sammen med KL har AK-Samvirke udarbejdet en materialepakke, som skal understøtte
jobcentre og a-kasser i at indgå aftaler med hinanden om, hvordan de vil samarbejde om
de ledige medlemmer og tilrettelægge de fælles jobsamtaler, som skal afholdes fra den 1.
juli 2015. Til sommer er det første etape af fællessamtalerne der rulles ud. Det vil sige 16.
måneders samtalerne og samtalerne i 5/6 måned.
Materialepakken skal ses som et redskab til at få samarbejdet i gang. I materialet peges
der blandt andet på, hvad det er vigtigt, at man drøfter og indgår aftaler om. Materialet
indeholder også forslag til forskellige veje at gå, så samarbejdet mellem a-kasser og jobcentre kan komme til at fungere i praksis.
Det er frivilligt, om man i a-kasser og jobcentre vil bruge hele materialet, tage afsæt i dele
af det eller blot lade sig inspirere af det. Materialet kan dermed tilpasses til det samarbejde, a-kasserne og jobcentrene ønsker.
Grundtanken bag KL og AK-samvirkes udspil er, at det er vigtigt at jobcentre og a-kasser
mødes og får aftalt nærmere hvordan samarbejdet skal være - det handler både om den
logistiske planlægning såvel som indholdet i samtalerne og samarbejdsformen, herunder
henholdsvis jobcenterrepræsentantens og a-kassemedarbejderens rolle i samtalen.
Jobcenter Rebild og enkelte a-kasser er allerede i gang med et styrket samarbejde og har
haft de første fællessamtaler inden de er lovbundne.
Jobcenter Rebild har også set på planlægningen af samtalerne og er i gang med at forventningsafstemme med nogle af de tætteste samarbejdspartnere, hvordan vi kan pulje
samtalerne, hvor lang tid vi skal bruge, og hvilke kontaktpersoner vi skal henvende os til.
I marts 2015 ser fordelingen mellem a-kasser således ud.

A-kasse
3FA Faglig Fælles A-kasse Dagp.
----Ikke angivet---Kristelig A-Kasse
FOAs A-kasse
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Antal
175
129
66
56

Procent
24,9%
18,3%
9,4%
8,0%
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HK Danmark A-kassen
ASE
Det Faglige Hus - A-kasse
Metalarbejdere
Akademikernes
Funkt.Og Tjenestemænd(Ftf-A)
Ledernes A-kasse
Min A-kasse
BUPL, A-kasse
Magistrenes A-Kasse
El-Faget
Teknikernes A-Kasse
Fødevareforbundet NNF´s A-kasse
Socialpædagogernes A-Kasse
CA, A-Kasse for ledelse og økonomi
Danske Sundhedsorg.A-kasse
Byggefagenes Arbejdsløshedskasse
Danmarks Læreres Fælles A-kasse
Dana, A-Kasse For Selvstændige
Dansk Funktionærforbund A-kasse
A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog
Business Danmarks A-kasse
Frie Funktionæres A-kasse
I alt
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46
33
32
25
18
17
13
12
11
10
9
9
8
8
6
6
4
3
2
2
1
1
1
703

6,5%
4,7%
4,6%
3,6%
2,6%
2,4%
1,8%
1,7%
1,6%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%

Der er i marts 2015 129 sager som ikke er angivet, det skyldes at data ikke er opdateret i
systemet. I de 703 sager er der ca 40 sager på arbejdsmarkedsydelse inkluderet (denne
sagstype er ikke omfattet af lovbundne fællessamtaler med a-kassen og jobcenteret). Fordelingen over de mange a-kasser gør, at det er svært at pulje samtalerne. I a-kassen er
der oftest flere kontaktpersoner, og i Jobcenter Rebild er der pt 12 beskæftigelsesrådgivere på området.

Økonomi
Ingen.

Forvaltningen indstiller:
at rådet drøfter udkastet fra KL og Ak-samvirke og kommer med input til forvaltningens
videre proces omkring samarbejde med a-kasserne og eventuelle fokusområder i samarbejdsaftalerne.
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Beslutning
Rådet anbefaler, at den videre drøftelse sker i regi af Arbejdsmarkedskontorets temadag
den 27. april 2015.
Indgåede aftaler fremlægges for Det lokale Arbejdsmarkedsråd til orientering.
Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi
Petersen og Axel Rene Aubertin deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag
•
•
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Ansøgning om midler til temadag
Sagsnr: 15.00.00-G00-174-13
Sagen afgøres i: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Sagsresume
Der er vedtaget en reform af beskæftigelsesområdet, som indbefatter formaliseret og systematisk samarbejde med a-kasserne i form af fællessamtaler med borger, jobcenter og
a-kasserepræsentant. En del af samarbejde træder i kraft pr 1/7 2015 og resten er planlagt til at træde i kraft 1/7 2016. Forvaltningen ansøger om økonomiske midler til at afholde en temadag for relevante samarbejdspartnere i a-kasserne, medarbejdere fra team
Jobindsats og LBR. Formålet med temadagen er overordnet at styrke samarbejdet mellem
a-kasser og jobcenteret med henblik på at nedbringe langtidsledighed.

Sagsfremstilling
Forvaltningen er i gang med at forberede en fælles temadag for Jobcentrets medarbejdere
på dagpengeområdet og for a-kasserne. Herudover vil LBR's medlemmer inviteres til at
deltage, såfremt LBR støtter initiativet. Fokus på temadagen vil være samarbejdet omkring forebyggelse af langtidsledighed.
Jobcentret ser nogle perspektiver i at få skabt rammer for tematiserede drøftelser af:
styrkelse af vores tidlige indsats, screening af ledige, rette tilbud til rette tid, samspillet
mellem bedst udnyttelse af vores styrker, viden og kompetencer på tværs af bordet.
Med henblik på at styrke samarbejdet og få en endnu bedre forståelse af hinandens områder og snitfladen mellem os, vil vi arbejde meget praksisnært. Det er indtil videre tanken,
at vi skal indlevere cases både fra jobcenteret og fra a-kassen så vores drøftelser sker i
forhold til de sager vi kender fra vores hverdag.
Udkast til dagsorden
Påtænkt start kl 8.15 og slut kl 15.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intro
Oplæg fra Michael Rosenby (Ak-samvirke)
Oplæg ved Dan Oxholm(a-kasseleder i 3F Aalborg)
Status på Beskæftigelsesområdet i Rebild (Susanne Nielsen/Anne Aagaard Berg)
Præsentation af casearbejdet/workshop
Workshop (mindre grupper på ca. 4 personer)
opsamling – hvad har vi lært af hinanden/aftaler
afrunding – det videre samarbejde

Økonomi
Kr. 12.000,- honorar proceskonsulent – (inklusiv overnatning og transport)
Kr. 15.000,- Kursussted med forplejning til 50 deltagere
i alt kr. 27.000,-
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Forvaltningen indstiller:
at LBR støtter initiativet med kr. 27.000,- til at afholde temadag den 6/5 2015 med deltagelse af relevante a-kassemedarbejdere og medarbejdere i team jobindsats. LBR's
medlemmer inviteres desuden til at deltage.

Beslutning
Indstilling godkendt. Når endeligt program foreligger, udsendes invitation.
Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi
Petersen og Axel Rene Aubertin deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Orientering
Sagsnr: 15.00.00-Ø00-4-14
Sagen afgøres i: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer om:
•

Ugens tal

Forvaltningen indstiller:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi
Petersen og Axel Rene Aubertin deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag
•
•
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Underskriftside

Anne-Grethe Sveistrup
Kurt Alling Nielsen
Henrik Christensen
Lars Peter Christensen
Marian Aagaard
Jesper F. Clausen
Hansi Petersen
Axel Rene Aubertin
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