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Til behandling (åbne punkter)
12.

Status på beskæftigelsesindsatsen
Sagsnr.: 773-2007-13905

J.nr.: 15.04.10

Åbent

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (19. februar 2010)
Udvalget tager orienteringen til glædelig efterretning

Indstilling
Trivsel og Sundhed anbefaler, at
− Orienteringen tages til efterretning

Videre behandling
Ingen

Sagsresumé
Økonomiudvalget er siden marts 2009 løbende blevet orienteret om:
- Aktivering for de 18 – 25 årige
- Projekt Styrket indsats på sygedagpengeområdet.
På Økonomiudvalgsmødet i september 2009 var der enighed om, at omfanget af den
løbende orientering skulle ændres til centrale fokuspunkter vedrørende rettidighed.
En orientering, der nu overgår til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget – herudover
vil der blive givet en orientering om status på beskæftigelsesindsatsen.
* relevante bilag med de seneste ledighedstal vil blive udleveret på mødet

Sagsbeskrivelse
Med virkning fra 1. november 2009 er følgende blevet rapporteret ugentligt til ledelsen i Trivsel og Sundhed:
-

De specifikke tiltag, der er foretaget i Jobcentret for at sikre ret og pligtopgaverne rettidigt, herunder et konstant ledelsesmæssigt krav om skærpet fokus
på rettidigheden på alle niveauer i Jobcentret. Dette fokus gør, at Jobcentret
ikke igangsætter arbejdskrævende projekter, der ikke har relevans for rettidigheden.

-

Antal borgere som Jobcentret i den pågældende uge skal have afholdt jobsamtale med.

-

Antal tilfælde hvor Jobcentret opnåede rettidighed på ovenstående opgaver.
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-

Antal tilfælde hvor Jobcentret ikke opnåede rettidighed, medfølgende årsagsbeskrivelse til hver enkelt tilfælde (udeblivelse o.l.).

-

Samt de refusionsmæssige konsekvenser af, at rettidigheden på jobsamtalen
ikke er overholdt.
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Antal
forfaldne
samtaler
med
borgere

Antal
gennemførte samtaler
med
borgere

Antal gennemførte
samtaler med borgere men ikke
indberettede i arbejdsmarkedspotalen

Antal
sanktionerede

Antal ikke gennemførte samtaler –
m/refusionsmæssig
betydning

–

12/2009

278

258

19

1

0

–

01/2010

191

169

22

0

0

Antal
forfaldne
samtaler
med
borgere

Antal
gennemførte samtaler
med
borgere

Antal gennemførte
samtaler med borgere men ikke
indberettede i arbejdsmarkedspotalen

Antal sanktionerede
(a-kassen,
der træffer
afgørelsen)

Antal ikke gennemførte samtaler –
u/refusionsmæssig
betydning

Forsikrede ledige
Beskæftigelsesministerens
fastsatte målsætning for
jobcentrene : 90 % af
samtlige jobsamtaler skal
afholdes.

-

12/2009*

152

122

0

5

25

-

01/2010

193

192

0

6

31

* pga snekaos samt netnedbrud mangler uger 52 og 53 i opgørelsen
Sygedagpengemodtagere
Lovgivningsmæssigt er målet 100 % af samtlige samtaler

Antal
forfaldne
samtaler
med
borgere

Antal
gennemførte samtaler
med
borgere

Antal sager
hvor samtalen ikke har
været muligt
pga borgerens sygdom
o.l.
(u/ref.mæssig
betydning)

Antal
sanktionerede

Antal ikke gennemførte samtaler –
m/refusionsmæssig
betydning

-

12/2009**

198

181

16

0

1

-

01/2010

106

87

17

0

1

** Sagen ikke gennemført rettidigt, idet en forventet plejeorlov indtrådte 4 dage
senere end forventet.
Tab af refusion udgør ca. kr. 300,- i den konkrete sag

Retsgrundlag
Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser
Det har økonomiske konsekvenser, hvis Morsø Kommune ikke overholder ret- og
pligtopgaver i forhold til refusionstab.
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Der ligger lovgivningsmæssigt krav om, at jobcentrene selv foranlediger, at ikke refusionberettigede udgifter bliver omkonteret til en ikke refusionsbærende konto.
Rigsrevisionen har pålagt revisionen, at dette er et særligt fokuspunkt for regnskabsår 2010.
Jobcenter Mors er undervejs med udarbejdelse af arbejdsgange, der løbende sikrer
denne indberetning, således at der løbende er status på evt. refusionstab.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke

Høring og kommunikation
Intet at bemærke
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Beskæftigelsesprojekter i samarbejde med Natur og Miljø
Sagsnr.: 773-2010-2540

J.nr.: 00.17.00

Åbent

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (19. februar 2010)
Projektet vedr. søsalat godkendt som indstillet.
Projektet vedr. nedbrydning: Udvalget har drøftet, at initiativet med nedbrydning ikke
må gå ud over ordinær beskæftigelse. Alternativt vurderes om udtag af genbrugelige
materialer i nedbrydningsopgaven kan løses i kommunalt regi.
Løsningerne for nedbrydning/genbrug bearbejdes og præsenteres i udvalget igen.
Der ses gerne beskæftigelsesprojekter med miljømæssigt indhold.

Indstilling
Direktøren for Natur og Miljø anbefaler, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender initiativet.

Videre behandling
Sagen sendes til orientering i Udvalget for Teknik og Miljø

Sagsresumé
Natur- og Miljø planlægger i samarbejde med Beskæftigelsesområdet at igangsætte
to beskæftigelsesprojekter i foråret 2010. Disse har til formål at demonstrere hvorledes begge interessenter kan have udbytte af et tæt samspil, - til efterfølgende inspiration for private virksomheder. Samtidig etableres herved et antal aktiveringtilbud,
som passer til en bred målgruppe.

Sagsbeskrivelse
Der planlægges to nye projekter.
Projekt Genbrugsbyggemarked. I forbindelse med nedrivningen af dårlige boliger,
udbydes dette som en samlet pakke med en ”social klausul”, om at entreprenøren
skal påtage sig at holde et hold på f.eks. 10 medarbejdere i aktivering på opgaven.
Han skal sørge for at mest muligt materiale nedbrydes varsomt med genbrug for øje,
og aflevere dette til kommunen. Her vil man relevant kunne beskæftige ledige håndværkere + unge som har brug for fysisk aktivitet.
Kommunen opretter samtidig en projektgruppe som sammen med Genbrugspladsen
driver et ”genbrugsbyggemarked”. Her beskæftiges et antal med markedsføring, salg,
lagerregnskab osv. Denne opgave drives som en ”virksomhed i virksomheden”, tilsvarende projekt ”Skoven”
Projektet kan igangsættes i foråret 2010.
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Projekt Søsalat. Projektet har fagligt til formål at indsamle søsalat fra strandene,
hvorved de holdes rene. Herudover høstes Sargassotang fra fjorden med net. Den
høstede tang afvandes let og tænkes tilbudt til Biogasanlægget i Sindbjerg som biomasse. Dette er den beskæftigelsesmæssige del af opgaven.
Projektet planlægges, udføres og rapporteres i samarbejde med Dansk Skaldyrcenter, som vil søge tilskud til en mere videnskabelig overbygning. Vi ønsker en vurdering af hvor meget biomasse og næringssalte man kan høste af fjorden på denne vis
i forhold til ressourceforbruget, som supplement til øvrige metoder til næringsstoffjernelse. Samtidig undersøges hvorledes anvendelse af søsalat / sargassotang virker i
biogasanlæg. Projektet skal planlægges mere detaljeret inden igangsætning.
Forinden projektet igangsættes er det en forudsætning at finansieringen er på plads,
og en mere konkret projektplan er udarbejdet.

Retsgrundlag

Lov om beskæftigelse

Økonomiske konsekvenser
Projekt Genbrugsbyggemarked forventes at kunne hvile i sig selv, idet indtægter fra
salg af materialer forudsættes at kunne dække udgifter til projektledelse samt lokaleleje på Materielgården.
Projekt Søsalat forudsættes at kunne finaniseres via beskæftigelsesområdet, suppleret med en ansøgning om midler fra LAG eller Vækstforum. DSC søger i samarbejde
med Morsø Kommune.

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation
Sagen sendes til orientering i Udvalget for Teknik og Miljø

44

Morsø Kommune

14.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

19. februar 2010

Rolstruphus - statistik for udslusede elever
Sagsnr.: 773-2007-7782

Åbent

J.nr.: 15.08.07

Det Sociale Udvalg (23. februar 2010)
Til efterretning. Orienteringen gives fremover alene til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (19. februar 2010)
Udvalget tager orienteringen til efterretning

Indstilling

Servicedirektør Poul Erik Olsen anbefaler, at
− statistikken tages til efterretning.

Videre behandling
Ingen.

Sagsresumé
Rolstruphus, Morsø Produktionsskole har fremsendt statistik for udslusede elever for
2009.

Sagsbeskrivelse
Statistikken skal betragtes som en orientering om skolens resultater for de forvaltninger og politiske myndigheder, som skolen relaterer sig til.
Der er medsendt kortfattede kommentarer vedr. de elever, som er udsluset til andet
end uddannelse eller beskæftigelse.
Kommentarerne beskrives i videst muligt omfang, hvordan det videre ansvar for eleverne er sikret.

Retsgrundlag
Lov om produktionsskoler og lov om vejledning ad uddannelse og erhverv.

Økonomiske konsekvenser
Ingen særskilt.

Andre konsekvenser
Ingen.

Høring og kommunikation
Ingen.

Bilag
• Rolstruphus - statestik for udslusede elever i 2009
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Profilering Mors - anbefalinger til det videre arbejde og
ansøgning om midler til pressekampagne
Sagsnr.: 773-2008-1301

J.nr.: 00.13.02

Åbent

Økonomiudvalget (13. januar 2010)
Den umiddelbare udvalgsvaretagelse af opgaverne vedr arbejdsgruppe Profilering
Mors foreslås overført fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget,
og der foreslås bevilget 15.000,- kr. til pressekampagne vedr. molerlandskaberne.
Topledelsesmøder 2010 (18. januar 2010)
Drøftet
Økonomiudvalget har besluttet, at Profilerings Mors hører under Beskæftigelses- og
Erhvervsudvalgets område.
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøfter den politiske repræsentaion i udvalget
mandag 18. januar 2010.
Anbefaling fra topledelsen:
Vigtigt at styrke det strategiske fokus, skabe sammenhæng med særligt erhvervs- og
turismestrategi- og indsats - idet Profilering Mors er en helhedsorienteret og bred
indsats. Herudover vigtigt, at der skabes ejerskab blandt Morsø Kommunes medarbejdere - og herunder at styrke arbejdet med employerbranding.
Mors-Thy Håndbolds deltagelse genovervejes.
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (19. februar 2010)
Sagen udsat.

Indstilling
Borgmesteren anbefaler, at Økonomiudvalget
− drøfter anbefalingerne til det fortsatte arbejde i Profilering Mors
− drøfter repræsentation fra kommunalbestyrelsen, idet de tidligere repræsentanter
herfra ikke indgår i den nye kommunalbestyrelse – med henblik på beslutning herom
− drøfter ansøgning om midler på kr. 15.000,- til Pressekampagne vedr. Molerlandskaberne som kandidat til UNESCO Verdensarv – med henblik på godkendelse og frigivelse af midler fra Profilering Mors’ pulje

Videre behandling
Direktionen (11. januar 2010)
Økonomiudvalget (13. januar 2010)
Kommunalbestyrelsen (25. januar 2010)
Eventuelle bemærkninger fra direktionen vil foreligge til Økonomiudvalgets behand-
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ling.

Sagsresumé
Koordineringsgruppen for Profilering Mors har på sidst sidste møde i december 2009
udarbejdet anbefalinger til det fortsatte arbejde i Profilering Mors fra 2010 – og ønsker drøftelse heraf i Økonomiudvalget.
Samtidig gøres opmærksom på, at der i forhold til et fortsat arbejde i Profilering Mors,
skal vælges nye repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, herunder formand for arbejdet.

Sagsbeskrivelse
Jf. bilag for Profilering Mors’ anbefalinger til det videre arbejde samt for resultater i
perioden 2008-2009.
Jf. desuden bilag vedr. ansøgning om pressekampagne vedr. Molerlandskaberne
som kandidat til UNESCO Verdensarv.
Status

Organisering – sammensætning af Profilering
Mors
3 repræsentanter fra Morsø
Kommunalbestyrelse, heraf
én som formand for
koordinationsgruppen
Uddannelsesområdet
Handelsstandsforeningen
Morsø Turistforening
Morsø Erhvervsråd
Landbruget
Kultur- og fritidsområdet
Landdistriktsrådet
Morsø Kommunes direktion

-

Ny udnævnelse ved
Kommunalbestyrelsen

Gymnasielærer
Peter Balslev Madsen
Repræsentant udtrådt i 2008
Turistchef Bente Kristensen
Erhvervschef
Annemarie Østergaard
Martin Riis
Formand - kulturelt samvirke
Niels Otto Degn
Formand, Keld Andersen
Kommunaldirektør
Per Flemming Laursen

Udtræder - Uddannelsesområdet finder ny repræsentant
Afventer ny repræsentant
Fortsætter
Fortsætter
Fortsætter
Fortsætter
Fortsætter
Fortsætter

Herudover er der tilknyttet praktisk bistand ved Kommunikationsrådgiver Kjeld Vang
og Udviklingsafdelingen.

Retsgrundlag
Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser
I budget 2010 er afsat kr. 400.000,- til arbejdet med Profilering Mors.
Midler til ansøgningen om pressekampagne på kr. 15.000,- finansieres ved denne
pulje.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke
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Høring og kommunikation
Intet at bemærke

Bilag
• Anbefalinger for det fortsatte arbejde i Profilering Mors i
ny valgperiode.doc
• Resultater fra arbejdet i Profilering Mors 2009.doc
• Ansøgningvedr pressekampagne UNESCO og
Molerskrænterne - Profilering Mors.doc
• Foreløbig projektplan 2009 og resultatrapport 2008
vedrørende koordinationsgruppe
• Kommissorium - Profilering Mors.doc
• Dagsordenpunkt - primo 2008 vedr indstilling om
Profiling Mors - sammensætning og kommissorium.xml
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15 a. Erhvervsarrangement og strategi for det videre arbejde.
Åbent

Sags nr. 773-2010-347

Indstilling
Natur og Miljødirektøren indstiller, at udvalget får oplægget til præsentationen på
”sammen er vi bedst”arrangementet til orientering.

Beslutning.
Udvalget har drøftet erhvervsarrangementet og formandens præsentation på mødet.
Præsentationen tilrettet på enkelte punkter. Udvalget drøftede endvidere strategien
for det videre arbejde.
Udvalget giver opbakning til etablering af et Erhvervsforum, som strukturelt har en
bred repræsentation. Anna Bovin ønsker, at dette forum får repræsentation af både
formænd og ledelse.
Der planlægges strategidag i marts-april 2010 med bred repræsentation af bestyrelse
og ledelse fra interesserede aktører. Her er det målet at fastlægge den videre strategi + struktur på Erhvervsforum.

Sagsbeskrivelse
Det planlagte erhvervsarragement den 21.februar 2010 har god opbakning med aktuelt 550 deltagere. Oplægget til præsentation er udsendt til udvalget til kommentering.
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Til orientering
16.

Orientering til udvalget
Sagsnr.: 773-2010-2421

Åbent

J.nr.: 00

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (19. februar 2010)
Udvalget tager orienteringen til efterretning

Indstilling
Trivsel og Sunhed anbefaler, at
− Orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse
KL udbyder i anden halvdel af april måned 3 halvdagsseminarer til politikere, der ikke
tidligere har siddet i et udvalg, der har haft ansvaret for beskæftigelsesindsatsen.

Bilag
773-2010-14952

• Seminar om den politiske opgave på
beskæftigelsesområdet
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Evaluering af mødet
17.

Evaluering af møderne i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget,
jfr. kodeks for god politisk ledelse
Sagsnr.: 773-2010-421

J.nr.: 00.01

Åbent

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (19. februar 2010)
God dialog, bedre møde- og dagsordensstruktur næste gang.

De 9 anbefalinger:
Det interne arbejde og samspil i kommunalbestyrelsen
− Vi arbejder ud fra fastlagte politikker og har fokus på strategier og udvikling
− Vi arbejder ud fra klare, målbare mål med efterfølgende opfølgning
− Vi påtager os ansvaret for og forklarer de trufne beslutninger
Kommunalbestyrelsens udadrettede opgaver og samspil med omverdenen
− Vi synliggør gode resultater og historier
− Vi arbejder med åbenhed, synlighed, dialog og inddragelse
− Vi samarbejder med alle, der bidrager konstruktivt til kommunens udvikling
og fremtid
Samspillet mellem kommunalbestyrelsen og administrationen
− Vi arbejder ud fra klare og præcise beslutningsoplæg med beskrevne
konsekvenser og løsningsforslag
− Vi samarbejder med en loyal og troværdig administration
- Vi fører vores dialog med administrationen direkte
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Handleplan BEU forår 2010
Sagsnr.: 773-2010-2642

J.nr.:

Åbent

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (19. februar 2010)
Godkendt som indstillet

Indstilling

Trivsel og Sundhed anbefaler, at udvalget godkender handleplan for opstart af udvalgets fokus på beskæftigelsesområdet.

Videre behandling
Ingen

Sagsresumé
BEU er grundlæggende sat ind i jobcenter beskæftigelsesområdet ved Morsø Kommune gennem de første udvalgsmøder. Der er behov for fastlæggelse af handleplan
for udvalgets videre arbejde med beskæftigelsesområdet.

Sagsbeskrivelse
Nedenstående handleplan fremlægges til godkendelse:
Dato Tema
Marts Beskæftigelsesgrundlag,
aktiveringsplan og beskæftigelsesplan

Punkter til behandling
Beskæftigelsesgrundlag, analyse
Aktiveringsplan
Gennemgang af indsatsområder i beskæftigelsesplan (national/regional og lokal)

April

Økonomi
Verdenssituationen i region
Nordjylland på beskæftigelsesområdet

Maj

Udvalgets sigte – langt eller kort?
Økonomioverblik, brencmark mv.
Karsten Simensen fra Region Nordjylland

Økonomi vs 2 (hvis nødvendigt)
Beskæftigelsespolitik
Morsø Kommune

Retsgrundlag
Intet

Økonomiske konsekvenser
Intet

Andre konsekvenser
Intet
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Høring og kommunikation
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