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MEDDELELSER

Nye LBR-medlemmer: Kommunalbestyrelsen har på sit møde 26. maj udpeget
repræsentanterne for LBR’s kommende funktionsperiode. Der bydes velkommen til nye
såvel som kendte repræsentanter og suppleanter.

Bemærkninger
DH gjorde opmærksom på en netop afholdt konference under SFI med titlen ”Inklusion på
arbejdspladsen”. I forlængelse heraf ønskede DH oplyst, hvordan Jobcenter Gentofte har
organiseret sin fleksjobindsats. Hanne Jørgensen oplyste, at Jobcentret har to
fleksjobambassadører ansat, der alene varetager fleksjobindsatsen.
Relevante oplæg fra konferencen udsendes til LBR.
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KONSTITUERING AF LBR

Resumé
Som følge af lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne af Det Lokale
Beskæftigelsesråd. Funktionsperioden træder i kraft 1. juni året efter det kommunale valgår og
rådet skal inden for den første måned af funktionsperioden indkaldes til konstituerende møde.
Baggrund
Som følge af § 45 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Lov nr.
522 af 24.6.2005), skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne af Det Lokale
Beskæftigelsesråd for en fire-årig periode ad gangen. Funktionsperioden regnes fra den 1. juni i
året efter det kommunale og regionale valgår. I henhold til forretningsordenen for Det Lokale
Beskæftigelsesråd Gentofte skal rådet inden for funktionsperiodens første måned konstituere sig.
Forretningsudvalget udgøres herefter af rådets formand og to næstformænd. Formanden er
udpeget af borgmesteren i sin funktion som formand for dét stående udvalg, der varetager
kommunens beskæftigelsesindsats. Der skal derfor konstitueres to næstformænd.
Følgende repræsentanter er udpeget af Kommunalbestyrelsen til Det Lokale Beskæftigelsesråd i
Gentofte:
LO

Jesper Kampmann

HK Hovedstaden

Ordinær

LO

Lene H. Schmidt Rønnow

FOA/PMF afd. 1

Ordinær

LO

Kaj Thybo

Dansk Metal Hovedstaden

Ordinær

LO

Liselotte Rønnebæk Larsen

FOA/PMF afd. 1

Suppleant

LO

Maj Petersen

3F Mølleåen

Suppleant

LO

Mogens Vestergaard

SL Storkøbenhavn

Suppleant

DA

Aviva Steinbock

Dansk Erhverv

Ordinær

DA

Kai W. Bested

Dansk Arbejdsgiverforening

Ordinær

DA

Jakob Hansbøl

Dansk Arbejdsgiverforening

Ordinær

FTF

Vibeke Bredsdorff

Gentofte Kommunalforening

Ordinær

DH

Hans Rasmussen

Dansk Blindesamfund

Ordinær

DH

Mitzi Rasmussen

Astma- og Allergiforbundet

Ordinær

DH

Søren Bork

Landsforeningen Autisme

Suppleant

DH

Kathia Schierning

ADHD-foreningen

Suppleant

IR

Ellen Margrethe Andersen

Netværksgruppen for Flygtninge i
Gentofte

Ordinær

Der er endnu ikke modtaget indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) samt
eventuelt to pladser fra relevante lokale foreninger. Indstillingerne forelægges udvalgene efter
sekretariatets modtagelse.
Vurdering
Udpegningen er sket i overensstemmelse med lovgivningen, hvorfor Det Lokale Beskæftigelsesråd
kan konstituere sig med to næstformænd.
Indstilling
Jobcenter Gentofte indstiller
Til Det Lokale Beskæftigelsesråd:
At orienteringen om de udpegede repræsentanter tages til efterretning.
At rådet konstituerer sig med to næstformænd.
Beslutning
Orienteringen om de udpegede repræsentanter blev taget til efterretning.
LO indstillede Lene H. Schmidt Rønnow som den ene næstformand. DA indstillede Aviva
Steinbock som den anden næstformand. Begge blev enstemmigt valgt som næstformænd.

__________
Bilag 2.1: Forretningsorden for LBR 2013
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ERHVERVSUDDANNELSESREFORM 2014

Resumé
Et bredt flertal i Folketinget har tidligere på året indgået aftale om en reform af
erhvervsuddannelser. Aftalen præsenteres for LBR.
Baggrund
Regeringen har i februar 2014 indgået aftale om en erhvervsuddannelsesreform med et
bredt flertal af Folketingets partier. Det Lokale Beskæftigelsesråd gives en orientering om
aftalens overordnede indhold.
Aftalen tager udgangspunkt i, at der i fremtiden vil være et øget behov for faglært
arbejdskraft. Den sætter dels fokus på at gøre erhvervsuddannelserne attraktive for de
unge, dels sætter den fokus på at give voksne bedre muligheder for at blive faglærte.
Der er fire klare mål for erhvervsuddannelserne:
1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.
Hvert mål understøttes af resultatmål.
Blandt de mange elementer i aftalen er, at der skal skabes et bedre
ungdomsuddannelsesmiljø, en enklere struktur for uddannelsesforløbet, lærerne skal
opkvalificeres og der skal sikres mere undervisning til eleverne.
Nogle af de største ændringer, som aftalen lægger op til, er en enklere og mere
overskuelig struktur (de hidtidige 12 indgange indsnævres til fire hovedområder),
oprettelsen af en ny erhvervsrettet 10. klasse (eud10), mere og bedre undervisning,
herunder kompetenceløft til lærerne, indførslen af en kombineret ungdomsuddannelse til
unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse samt
fokusering af vejledningsindsatsen.
En nærmere gennemgang af reformen findes i Undervisningsministeriets faktaark (bilag
5.1).
Vurdering
Aftalen om en erhvervsuddannelsesreform er overvejende rettet mod udskolings- og
ungdomsuddannelsesområdet, men aftalen har snitflader til beskæftigelsesområdet
gennem Jobcentrets ungeindsats. Beskæftigelsesindsatsen for de unge koordineres
blandt andet i samarbejde med Børn, Unge og Fritid og med etableringen af Ungecentret i
2014 i et uddannelsesnært miljø, er fokus på de unges uddannelse skærpet yderligere.
Indstilling

Social & Sundhed indstiller
Til Det Lokale Beskæftigelsesråd:
At aftalen om den kommende reform af erhvervsuddannelsessystemet tages
til efterretning.

Beslutning
Orienteringen om den kommende erhvervsuddannelsesreform blev taget til efterretning.
__________
Bilag 3.1: Fakta: Aftale om reform af erhvervsuddannelserne (Undervisningsministeriet)

04

EVENTUELT

DH foreslog, at såfremt LBR nedlægges i forbindelse med beskæftigelsesreformen, bør
der etableres et råd, der fungerer som rådgivende organ for Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget. Inspiration til rådets kommissorium kan findes i
forretningsordenen for LBR.

