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MEDDELELSER

Nye medlemmer og suppleanter: Kommunalbestyrelsen har på sit møde mandag den
27. februar udpeget nye medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd i overensstemmelse
med de fremlagte indstillinger.
Nyt medlem af LBR: Kaj Thybo (LO).
Nye suppleanter: Mogens Vestergaard (LO), Maj Petersen (LO), Eva Dam (FTF) samt
Nayre E. Stefanian (Integrationsrådet).
Bemærkninger: Hans Rasmussen takkede for rigtig god service fra Jobcenter Gentofte i
forbindelse med afviklingen af et arrangement i forbindelse med kampagnen Søg job –
evner i fokus.
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UDVÆLGELSE AF ANSØGERE TIL INDSATSPULJEN

Resumé
LBR har besluttet at oprette en Indsatspulje, således at ansøgere har kunnet søge midler
til en særlig indsats inden for udvalgte områder; indsatsen i forhold til forsikrede ledige, der
er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet, unge misbrugere og unge kriminelle samt
en brugerundersøgelse. På det seneste LBR-møde besluttede LBR at afholde dette
ekstraordinære LBR-møde for at kunne træffe beslutning om, hvilke ansøgere der skal
udvælges til at varetage de udmeldte indsatsområder i 2012. Jobcenter Gentofte har siden
seneste LBR-møde afholdt samtaler med de ansøgere, hvor en uddybning af ansøgningen
har været vigtig for en vurdering af ansøgningen. Jobcenter Gentofte fremlægger på den
baggrund i det følgende en kort beskrivelse af hvert enkelt projekt, en vurdering samt en
indstilling. Ansøgningerne kan læses i vedlagte bilag.
Baggrund
Jobcenter Gentofte har gennemført samtaler med otte ansøgere. To i kategorien
Forsikrede ledige med risiko for at falde ud af dagpengesystemet, fire i kategorien Unge
med misbrug eller Kriminalitet, og to i kategorien brugerundersøgelse. Undervejs i
processen har Jobcenter Gentofte modtaget yderligere to ansøgninger, som også
præsenteres nedenfor. Endelig er medtaget en ansøgning om forlængelse af en indsats
fra 2011.
Vurdering
Samlet set er det Jobcenter Gentoftes vurdering, at der efter en gennemgang af de
indkomne ansøgninger tegner sig et klart billede af, hvor LBR’s indsatsmidler bedst vil
kunne understøtte indsats og metodeudvikling. Jobcenter Gentofte har i vurderingen af de
enkelte ansøgninger lagt vægt på nytænkning, projektets indhold i forhold til
projektdeltagergruppen og projektets pris.
Indstilling
Jobcenter Gentofte indstiller
Til Det Lokale Beskæftigelsesråd:
At der bevilges midler til HKI’s indsats for unge kriminelle og unge misbrugere
At der bevilges midler til Komphash’s indsats over for hashmisbrugere
At der bevilges midler til Fødevarekurser.dk til iværksættelse af et pilotprojekt
At der bevilges midler til iværksættelse af Haaland & Paulsens
brugerundersøgelse og udviklingsworkshop
At der afsættes midler til videreudvikling og forankring af mentornetværk
At det resterende beløb afsættes til bufferpulje og evt. projektstyring, jf. pkt. 3
Beslutning
LBR godkendte indstillingen af HKI, Komphash og mentornetværk.
Indstillingen af Fødevarekurser.dk blev afvist. Midlerne overføres til bufferpuljen.
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LBR godkendte indstillingen af Haaland & Paulsen. Samtidig blev det besluttet, at en
brugerundersøgelse blandt virksomhederne skal søges indarbejdet i tilbuddet til den
nuværende pris.
Det resterende beløb blev afsat til bufferpulje og evt. projektstyring, jf. pkt. 3.

______________
Bilag 2.1: Ansøgning fra In-House Consulting
Bilag 2.2: Ansøgning fra IKU
Bilag 2.3: Ansøgning fra Komphash
Bilag 2.3B: Budget, Komphash
Bilag 2.4: Ansøgning fra Springbræt
Bilag 2.5A: Ansøgning fra Hans Knudsens Instituttet
Bilag 2.5B: Budget, Hans Knudsens Instituttet
Bilag 2.6A: Ansøgning fra Incita
Bilag 2.6B: Budget, Incita
Bilag 2.7: Ansøgning fra IMC
Bilag 2.8A: Ansøgning fra Haaland & Paulsen
Bilag 2.8B: Budget, Haaland & Paulsen
Bilag 2.9: Evaluering af opkvalificeringsforløb for virksomhedsmentorer
Bilag 2.10: Ansøgning fra Fødevarekurser.dk
Bilag 2.11: Ansøgning fra Commercial Development
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FINANSIERINGSMODEL FOR PROJEKTSTYRING

Resumé
Ved en tidligere drøftelse af anvendelsen af LBR’s midler bad DA om, at Jobcenter
Gentofte fremlagde forskellige modeller for, hvordan styringen af LBR’s projekter kunne
finansieres. Modellerne er beskrevet i det følgende.
Baggrund
Det Lokale Beskæftigelsesråd tildeles hvert år midler til en særlig indsats på det
rummelige arbejdsmarked. Midlerne udmøntes i et antal indsatser, der styres via
Jobcenter Gentofte. For at få en kvalificeret styring af projekterne har Jobcenter Gentofte
hidtil haft en koordinator ansat, hvilket LBR har støttet via midlerne.
På mødet i november sidste år var der en drøftelse af, hvorvidt LBR eller kommunen
burde finansiere dette. Drøftelsen betød, at Aviva Steinbock bad om forslag til forskellige
modeller. Disse blev drøftet på mødet.
Vurdering
I henhold til Bekendtgørelse af lov om styringen af og ansvaret for den aktive
beskæftigelsesindsats § 45, stk. 1 skal kommunen ”varetage sekretariatsbistanden for det
lokale beskæftigelsesråd”. Jævnfør vejledningen følger det heraf, at ”midlerne ikke kan
anvendes til at finansiere kommunal drift eller sekretariatsbetjening af LBR”. Det er
Jobcenter Gentoftes vurdering, at projektledelse og -styring ikke henhører under
sekretariatsbistand, men er knyttet til selve projekterne og at en sådan finansiering ligger
inden for lovgivningens rammer.
Indstilling
Jobcenter Gentofte indstiller
Til Det Lokale Beskæftigelsesråd:
At Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilger midler til styring af de projekter, som
Det Lokale Beskæftigelsesråd har besluttet at iværksætte i 2012.
Beslutning
Der blev afsat midler til projektstyringen i 2012.
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EVENTUELT

Bo Sund fortalte, at forsøgsbekendtgørelsen for frikommunerne trådte i kraft mandag den
5 marts. Jobcenter Gentofte har aftalt en række møder med Gladsaxe for at drøfte, hvilke
områder der meningsfuldt kan lave fælles frikommuneforsøg på. Der gives en status på
næste LBR-møde.
Hanne Jørgensen fortalte, at Jobcentret gør sig overvejelser om en anderledes temadag
med LBR i år. Tidligere har vi drøftet den aktuelle beskæftigelsessituation og indholdet af
næste års beskæftigelsesplan, men denne gang vil Jobcentret meget gerne tale
frikommune med LBR. Oplægget er at få en fælles snak om ideer, refleksioner og
muligheder i forhold til frikommuneforsøget. Jobcentret vil arbejde på at få en konsulent til
at styre dagen. Rådet var positivt stemt over for at bruge temadagen på frikommune.

