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1. Realkompetence vurdering, januar 2015

Sagsfremstilling
Den 18. december 2014 vedtog folketinget ”Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om 
ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. og forskellige andre love. (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og 
intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af 
virksomhedsrettede tilbud m.v.)”. I loven er det vedtaget, at dagpengemodtagere, 
der er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, får 
ret til at få tilbud om en realkompetencevurdering fra 1. juli 2015. 

Baggrunden for forslaget er, at ledige uden en erhvervskompetencegivende 
uddannelse kan få synliggjort og dokumenteret uformelle og skjulte kvalifikationer, 
som er opnået via erhvervsdeltagelse, og derved styrke ufaglærte 
dagpengemodtageres job- og uddannelsesmuligheder. 
Formålet med realkompetencevurderinger er blandt andet at ufaglærte 
dagpengemodtagere over 30 år kan få afkortet en ordinær uddannelse gennem en 
formel anerkendelse af det de allerede kan og ved i forhold til formelt fastsatte 
uddannelsesmål.

Resultaterne af socialfondsprojektet ”Opkvalificering til nye job” viser at de 
ufaglærte, som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse under 
projektet, har gjort dette via gennemsnitlig 23 ugers opkvalificering.

Rapporten ”Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland” udarbejdet af 
konsulentvirksomheden New Insight viser, at en mindre gruppe ufaglærte i 
Nordjylland (ca. 2500) på kort tid kan få en erhvervsuddannelse samt at en større 
gruppe af ufaglærte i Nordjylland (ca. 27.000) med en vis indsats og inden for et 
overskueligt tidsrum vil kunne få et kompetenceløft til erhvervsuddannelsesniveau. 

Rapporten opdeler gruppen af ufaglærte i 3 profiler;

 Profil 1 – gruppen af ufaglærte er kendetegnet ved, at de har flere års 
erhvervserfaringer fra en branche og at de gennem kurser og 
efteruddannelse har holdt sig fagligt ajour. Mange har også et job på et højt 
fagligt niveau, og er i fuld beskæftigelse. Denne gruppe har ingen 
tilknytning til jobcentret, og opkvalificeringen sker på virksomhederne. 
Gruppen udgør ca. 2500 personer. 

 Profil 2 – de ufaglærte i denne gruppe deler sig i to grupper, hvoraf den 
ene gruppe har stor erhvervserfaring indenfor en branche og den anden 
gruppe har deltaget i en vis mængde AMU kurser. Ufaglærte i profil 2 
gruppen er fra tid til anden ledighedsberørte og har derfor en kontakt med 
jobcentret. De ufaglærte i denne gruppe vil med en vis opkvalificerende 
indsats og indenfor et overskueligt tidsrum kunne få en 
erhvervsuddannelse. Gruppen udgør ca. 27.000 personer hvilket svaret til 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24242
 Forvaltning: CAM
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 Besl. komp: AMU
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næste 80 % af Nordjylland ufaglærte.

 Profil 3 – gruppen af ufaglærte har en ringere arbejdsmarkeds- og 
efteruddannelsestilknytning end de ufaglærte i de to andre grupper. De 
ufaglærte i denne gruppe vurderes at skulle have et fuldt 
erhvervsuddannelsesforløb for at blive løftet til faglært niveau. Gruppen 
udgør ca. 4800 personer i Nordjylland. 

I Frederikshavn kommune er gruppen af dagpengemodtagere karakteriseret ved, at 
andelen af ufaglærte er forholdsvis stor og sandsynligheden for, at de ufaglærte 
bliver langtidsledige er høj. Andelen af ufaglærte, der kan være i målgruppen for et 
kompetenceløft i forhold til at opnå en status som faglært vurderes at være 
forholdsvis stor. I denne sammenhæng spiller faktorer som motivation, incitamenter 
samt investeringsvilje en betydelig rolle for den enkelte. Center for Arbejdsmarked 
ser retten til en realkompetencevurdering som en vigtig brik i arbejdet med at 
understøtte og motivere så mange ufaglærte som muligt i/til at tage en 
erhvervskompetencegivende uddannelse og derved stå bedre rustet til fremtidens 
arbejdsmarked. 

Center for Arbejdsmarked ønske at give dagpengemodtagere uden en 
erhvervskompetencegivende uddannelse over 30 år retten til en 
realkompetencevurdering fra februar 2015. 

Center for Arbejdsmarked vurderer, at 75-100 ufaglærte borgere karakteriseret som 
profil 2 vil kunne løftes til en status som faglært ved brug af 
realkompetencevurdering. Det fremgår af rapporten ”Potentiale for kompetenceløft 
af ufaglærte i Nordjylland” at den gennemsnitlige varighed for et uddannelsesforløb 
til status faglært for borgere i profil 2 har en gennemsnitlige varighed på 31 uger til 
en pris af ca. 98.000 kr., hvilket giver en udgift på mellem 7.350.000 kr. og 
9.800.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at dagpengemodtagere uden en 
erhvervskompetencegivende uddannelse over 30 år fra februar 2015 får ret til en 
realkompetencevurdering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen.
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2. Leverandør af jobcoaching  Lukket sag

 Sagsnr: 14/24240
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU
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3. Evaluering af Projekt Kommuneguider

Sagsfremstilling
Med udsigt til en forventet tilgang af seniorjobbere på ca. 100 personer, etablerede 
Center for Arbejdsmarked (CAM) i starten af 2013 ”Projekt Kommuneguider”. 
Kommuneguiderne er ansat i CAMs projektafdeling, hvorfra projektet drives. 
 
Opgaverne er at være kommuneguide, ikke turistguide. Opgaverne som 
kommuneguide er alsidige, herunder at være vært for kommunens mange gæster, 
at være kommunens opmærksomhedsmedarbejdere, som indrapporterer til fx Park 
& Vej, hvis de eksempelvis ser skæve fliser eller væltede blomsterkummer. 
Guidernes primære opgave er først og fremmest at være synlige i gadebilledet, 
hvor hovedvægten er lagt på de 3 hovedbyer Skagen, Frederikshavn og Sæby.
 
I 2013 har der været 13 personer ansat i kommuneguide projektet. De har løst 
mange forskellige opgaver til stor tilfredsstillelse. Der er i 2013 udfærdiget en 
evalueringsrapport, der beskriver kommuneguidernes opgaver i henholdsvis 
Skagen, Sæby og Frederikshavn. Opgaverne indeholder bl.a. indsamling og 
servicering af bycykler, modtagelse og guidning af turister ved færger og 
krydstogtskibe, hjælp ved diverse arrangementer, konstruktive forslag til 
forbedringer som fx bedre skiltning (fx ved toiletter og i Skagensbanen), opsætning 
af kummer til cigaret skodder og stativer med hundeposer, bedre parkeringsforhold 
mm. Efter sæsonen har der været tilrettelagt kursus i sprog, som guiderne har 
deltaget i, ligesom guiderne i vinterperioden har deltaget i andre opgaver i 
Projektafdelingen.
 
Ved opstarten i 2014 var der på grund af langtidssygdom kun 6 personer tilknyttet 
projektet. Tilgangen af seniorjobbere er stærkt aftagende, da borgerne ifølge 
beskæftigelsesreformen skal have opbrugt deres ret til arbejdsmarkedsydelse 
inden de er berettiget til et seniorjob.
(Den 1. januar 2014 trådte aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i 
kraft. Ydelsen er tænkt som en ekstra indsats for personer, der opbruger deres ret 
til dagpenge i perioden fra og med 6. januar 2014 og til og med 3. juli 2016. Aftalen 
betyder også, at borgere først kan få tilbudt et seniorjob, når retten til den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelse er opbrugt). Indsatsen i 2014 har derfor været 
en prioritering af, hvor der var størst behov for at løse opgaverne, her er det især 
serviceringen af Grenen, som har været prioriteret.
 
Med forventninger til 2015 på 4 – 5 seniorjobbere vil projektet i sin nuværende form 
ikke kunne gennemføres. Det er ikke muligt på samme måde at løfte opgaverne. 
Den 22. oktober 2014 har der været afholdt evalueringsmøde med deltagelse af 
turisterhvervet og handelsstanden i Frederikshavn. Derudover er der modtaget en 
skriftlig evaluering fra Cruise Skagen og afholdt møde med Sæby 
handelsstandsforening. Resultatet af tilbagemeldingerne fra ovennævnte er 
enstemmigt, at kommuneguiderne er en succes. Alle partner har et stort ønske om, 
at kommuneguiderne kan fortsætte. Der er adskillelige positive tilbagemeldinger fra 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24207
 Forvaltning: CAM
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gæster, som har oplevet at blive serviceret af guiderne, ligesom det er opfattelsen, 
at guiderne er tydelige i gadebilledet. Alt i alt kun positive tilbagemeldinger.
 
For perioden 2013/2014 har CAM i projektafdelingen haft en omkostning på 
250.000,- kr., alene til drift, hvilket er udgifter til tøj/udstyr, informationsteknologi 
(telefoner, Ipads, walkie talkie), transport og kurser/uddannelse.
 
Den største efterspørgsel efter kommuneguider er i Skagen og for at imødekomme 
efterspørgslen vil det som minimum kræve 6 mand i Skagen for at dække 
højsæsonen fra 1/6 til 30/9 2015. Tilsvarende vil det kræve 2 mand i Frederikshavn 
og 2 mand i Sæby. Skal projektet forsætte fremadrettet er udfordringen både at få 
mandskab nok, da projektet ikke kan holdes kørende med seniorjobbere alene, 
samt at få dækket de årlige driftsudgifter. CAM foreslår, at projektet med 
kommuneguiderne forsætter og at mandskabsproblemet løses ved at supplere med 
nyttejobbere. Driftsudgifterne holdes indenfor rammerne af Projektafdelingens 
budget på konto 5.
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager evalueringen af 
projekt kommuneguider til efterretning og godkender, at projektet i fremadrettet 
suppleres med borgere i nyttejob samt at driften holdes indenfor Projektafdelings 
budget på konto 5.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes idet personer under Frederikshavnerordningen også indgår.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen.

Bilag
VS: Glemte sager - Evaluering.docx (dok.nr.215750/14)
Evaluering.doc (dok.nr.215748/14)
Evaluering af vort arbejde på grene sæsonsommeren 2014.doc (dok.nr.215746/14)
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4. Bycykelprojekt - en fremtid i Frederikshavn Kommune?

Sagsfremstilling
I 2008 sponsorerede Frederikshavn Havn A/S, Havnebroen A/S og Forsyningen 
A/S i alt 100 bycykler til Projekt Bycykel Frederikshavn. Initiativet udsprang af en 
henvendelse fra Stena Line, der ønskede bedre mulighed for, at deres gæster kan 
transportere sig rundt i Frederikshavn bys seværdigheder og attraktioner. Park & 
Vej blev projektejer og skulle forestå projektledelsen og administrationen og 
Projektafdelingen forestod på kontrakt servicering og vedligeholdelse af cyklerne. 
Der blev indkøbt 95 bycykler, der opstilles fra påske til udgangen af oktober måned 
på byens hoteller, rekreative havne samt turistbureauet. Bycyklerne udlånes gratis. 
Bycyklerne kom på gaden i maj 2008.
 
Økonomi
Cyklerne blev anskaffet i 2009 til en samlet pris på 250.000 kr. – fordelingen var 50 
% til Frederikshavn Havn A/S, 10 % til Havnebroen A/S og 40 % til Forsyningen 
A/S. Den årlige drift blev sat til 30.000 kr. til dækning af Projektafdelingens 
omkostninger og forventede vedligeholdelsesomkostninger på 10.000 kr. årligt. 
Drift og vedligeholdelse skulle dækkes via salg af sponsorater, hvor der desuden 
skulle være plads til en henlæggelse til indkøb af nye cykler på et givent tidspunkt.
 
I 2011 overgår driften fuldt ud til Projektafdelingen sammen med Turistforeningen, 
som skal sælge sponsoraterne. Hermed lægges det fulde ansvar for drift og 
vedligeholdelse til Projektafdelingen og Turistforeningen har ansvar for salg af 
reklameaftaler. I efteråret 2013 trækker Turistforeningen sig som ansvarlig for salg 
af sponsorater. Der har således ikke været indtægter i projektet i 2014. Der har 
desuden ikke været fortaget henlæggelser til investeringer i driftsperioden. Det 
betyder, at Projektafdelingen dækker alle omkostninger ved driften og 
vedligeholdelsen af bycyklerne i den ordinære drift.
 
Projektafdelingen har i efteråret 2014 forsøgt at igangsætte en profilering af 
bycyklerne og sponsoraterne via et eksternt reklamefirma, som også skulle sælge 
sponsorater. Dette initiativ mødte modstand fra Erhvervsforeningen, hvorfor 
indsatsen er blevet udskudt.
 
Status
Fra foråret 2013 har Projektafdelingen stået for administration og drift alene. 87 
cykler er fortsat intakte. De er utidssvarende og tunge i forhold til nutidens krav. De 
kræver mere og mere vedligeholdelse.
 
Projektafdelingen har snakket med Lene Kappelborg, Turistforeningen og Dan 
Kobberup, Frederik om deres indstilling til bycyklerne. 

 Lene Kappelborg udtaler, at cyklerne er utidssvarende og det bør være 
hotellernes egen sag, at tilbyde cykler til gæsterne. Specielt i Skagen er det 
jo en stor forretning at udleje cykler til gæsterne. Hun anerkender dog, at 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24468
 Forvaltning: CAM
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 Besl. komp: AMU
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der kan være et særligt behov for en samlet indsats i Frederikshavn by, 
hvor det ikke kun er turister som anvender cyklerne.

 Dan Kobberup ser gerne at der fortsat er et tilbud om cykler i 
Frederikshavn. Han ser det som et godt tilbud til byens gæster, om end 
hans medlemmer ikke direkte kan aflæse en gevinst.

Begge var dog enige om, at såfremt det fortsat skal være et tilbud til byens gæster, 
skal der ske en opgradering af ordningen med tidssvarende cykler. Bycyklerne 
anvendes af både turister og andre gæster samt af personer på 
uddannelsesstederne, som enten er bosat i en periode eller dagligt kommer til byen 
for at studere.
 
Fremtidsmuligheder
Projektafdelingen anser det som en stærk profilering af Frederikshavn Kommune, 
at have dette tilbud til vores gæster i kommunen. Frederikshavn Kommune har 
mulighed for en stærk profil som en sund kommune og en kommune, hvor der 
satses på oplevelser og ikke mindst cykelturisme. Der er nogle forskellige 
løsningsmodeller, som kan være: 

1. fortsætte maksimalt 1 år mere med de nuværende cykler
2. finde sponsorer/søge fonde til investering i nye cykler
3. stoppe med denne service

Ved fortsat drift og nyinvestering skal der økonomiske midler til rådighed for at 
fortsætte. Der skal findes et beløb på op imod 300.000 kr. til investeringer og ca. 
50.000 kr. pr. år i løbende drift. Prisen for nye cykler er 2500-3000 kr. pr. cykel. 
Dertil skal der investeres i mere enkle og tidsvarende parkeringsforanstaltninger. 
 
Den løbende drift forventes at kunne dækkes med sponsorater fra kommunens 
erhvervsdrivende, hvor der er reklamer på cyklerne. Disse sponsorater skal være af 
minimum 2 års varighed og de sælges af et eksternt firma, som har ansvaret for 
denne del af opgaven. Projektafdelingen varetager fortsat den løbende drift og 
vedligeholdelse.
 
Projektafdelingen vil kontakte de oprindelige cykelsponsorer og Stena Line for at 
afklare et eventuelt bidrag til indkøb af nye cykler. Der vil blive søgt fonde og 
indgået aftale med Erhvervsforeningen om hvorledes salget af sponsorater kan 
foregå.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at projektet 
kører videre i år 2015 med de nuværende cykler, hvor Projektafdelingen samtidig 
undersøger mulighederne for finansiering af drift og nyinvesteringer via 
sponsorater. Lykkedes det ikke at finde investorer stopper projektet med 
bycyklerne ved udgangen af 2015.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at muligheden for en socialøkonomisk 
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virksomhed undersøges.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen.
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5. Virksomhedsrettede initiativer i Center for Arbejdsmarked, 
januar 2015

Sagsfremstilling

Kategorisering af virksomheder
Jobcentrets Virksomhedsservice lægger stor vægt på at tilpasse indsatsen til 
forskellige typer virksomheder. Afdelingen vil derfor fra 2015 opdele 
virksomhederne i fire kategorier for at kunne tilrettelægge den opsøgende indsats 
så effektivt som muligt. De fire kategorier er a-virksomheder, b-virksomheder, c-
virksomheder og d-virksomheder.

A-virksomheder er defineret som virksomheder, som har været i kontakt med 
Jobcentrets Virksomhedsservice inden for de seneste 12 måneder, og hvor 
kontakten har resulteret i en aktivitet. En aktivitet kan f.eks. være en 
virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud. A-virksomhederne er 
Jobcentrets tætteste samarbejdspartnere, og det er virksomheder, som ofte hjælper 
ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet med kort varsel. Pr. 1. januar 2015 
tilhørte godt 2100 virksomheder i Frederikshavn Kommune denne kategori.

B-virksomheder er virksomheder, som har været i kontakt med Jobcentrets 
Virksomhedsservice inden for de seneste 12 måneder, men hvor kontakten ikke har 
resulteret i en aktivitet. Pr. 1. januar 2015 tilhørte ca. 150 virksomheder i 
Frederikshavn Kommune denne kategori.

C-virksomheder er virksomheder, som Jobcentrets Virksomhedsservice ikke har 
været i kontakt med de seneste 12 måneder. Pr. 1. januar 2015 tilhørte ca. 650 
virksomheder i Frederikshavn Kommune denne kategori.

D-virksomheder er holdingselskaber eller lignende, hvor der ikke er 
lønudbetalinger, og de er som udgangspunkt ikke relevante.

Da det er Jobcentrets målsætning at øge samarbejdsgraden med kommunens 
virksomheder, vil Jobcentrets Virksomhedsservice i 2015 have særligt fokus på c-
virksomhederne. En stor del af c-virksomhederne vil i løbet af året blive kontaktet af 
en virksomhedskonsulent, som tilbyder et servicebesøg, hvor Jobcentrets 
tilbudsvifte bliver præsenteret. Det er intentionen at omdanne c-virksomheder til 
enten b- eller a-virksomheder. Manøvren er til gavn for de ledige som får flere 
muligheder for at komme i virksomhedsrettede tilbud eller i ordinær beskæftigelse. 
Samtidig indsamles der ny viden om arbejdsmarkedet. 

Der vil også være fokus på at transformere b-virksomheder til a-virksomheder, og 
herudover ligger der en stor opgave i at vedligeholde relationen til og samarbejdet 
med a-virksomhederne.

Bemanding
Jobcentrets Virksomhedsservice er pr. 1. januar 2015 bemandet af ni 
virksomhedskonsulenter. De tre branchespecialiserede teams er bemandet af i alt 

 Åben sag
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syv virksomhedskonsulenter, som arbejder med henholdsvis bygge- og 
anlægsbranchen, handel og servicebranchen samt industri og teknik. Herudover 
fortsætter jobrotationsteamet, som består af to virksomhedskonsulenter.

Handlingsplan 2015
Jobcenter Frederikshavn har netop færdiggjort ”Handlingsplan 2015 for Jobcentrets 
Virksomhedsservice”. Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af intentionerne i 
beskæftigelsesreformen samt beskæftigelsesplanen for 2015, og den beskriver 
prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats i 
Ledighedsafdelingen. 

Virksomhedsindsatsen i 2015 vil i højere grad end tidligere være målrettet den 
enkelte virksomheds udfordringer og efterspørgsel med fokus på formidling og 
rekruttering. Virksomhederne skal opleve værdi i samarbejdet med Jobcenter 
Frederikshavn. 

Omdrejningspunkterne for virksomhedsindsatsen i 2015 bliver:

 Rekruttering, dvs. formidling af jobs, rotationsvikariater, løntilskudsjobs og 
virksomhedspraktikker

 Opkvalificering, dvs. etablering af jobrotationsprojekter, 
voksenlærlingepladser og almindelige lærlingeforløb

 Fastholdelse, dvs. en indsats, der fastholder medarbejdere, som er tæt på 
en sygemelding i deres jobs

Handlingsplanen opstiller følgende konkrete resultatkrav for 2015:

Indsats Måltal for 2015 Resultat for 
2014

Ordinære stillinger, hvortil der udsøges 
cv’er eller oprettes stillingsannoncer på 
Jobnet

350  229

 Igangsatte jobrotationsprojekter 80  92

 Etablerede voksenlærlingepladser 80  64

Servicebesøg i virksomheder, som ikke 
har haft besøg af Jobcentret de seneste 
12 måneder (c-virksomheder)

350  –

Samarbejdsgrad med kommunens 
virksomheder

47 % 41,2 % (2013)

Der er ikke måltal på antal etablerede løntilskudsjob og virksomhedspraktikker, idet 
Jobcentret ønsker at fokusere indsatsen på ordinær beskæftigelse.

Der er heller ikke sat måltal i forhold til fastholdelse, idet indsatsen her beror på et 
tæt samarbejde med Sygedagpengeafdelingen med udgangspunkt i konkrete 
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sager.
 
Opkvalificeringsforløb med henblik på ansættelse ved Karstensens 
Skibsværft
Den 5. december 2014 blev der afholdt møde på Karstensen Skibsværft sammen 
med EUC Nord, og det blev aftalt, at der iværksættes et opkvalificeringsforløb på 
op til 10 ugers varighed forud for ordinær ansættelse ved Karstensens Skibsværft.
 
Målet er, at der afvikles to opkvalificeringsforløb med 12 ledige på hvert hold. 
Første hold starter 26. januar 2015. For at finde ledige med de rette kompetencer 
er der, i samarbejde med Karstensens Skibsværft, udsøgt cv’er på 36 ledige, som 
er kvalificeret. 

 19 ledige fra Frederikshavn Kommune
 8 ledige fra Hjørring Kommune
 3 ledige fra Brønderslev Kommune
 1 ledig fra Aalborg Kommune 

Der blev den 6. januar 2015 afholdt et informationsmøde for de 31 ledige, hvor 
EUC Nord, Metal og Karstensens Skibsværft deltog. Efter informationsmødet blev 
de ledige tilbudt en individuel kompetencevurdering (IKV), der danner grundlag for 
det videre opkvalificeringsforløb. 
 
Såfremt de ledige gennemfører det individuelle opkvalificeringsforløb og erhverver 
de relevante certifikater, er de efterfølgende garanteret ordinær ansættelse på 
Karstensens Skibsværft.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget støtter op om de 
virksomhedsrettede initiativer.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

Bilag
Handlingsplan 2015 for Jobcentret Virksomhedsservice (dok.nr.974/15)
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6. Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste 
identificerbare omkostningssted

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtiget til at uddelegere udvalgenes 
budgetrammer til de omkostningssteder eller funktioner, der opfylder følgende 
betingelser:

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person
 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted/funktion kan foretage 
omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for 
omkostningsstedets/funktionens budgetramme. De begrænsninger til 
omplaceringer, der fremgår af de generelle budgetbemærkninger skal respekteres.
 
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er fastlagt i reglerne for økonomisk styring.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender det 
udarbejdede forslag til uddelegering af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme for 
2015

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

Bilag
Budgetansvarlige AMU 2015 (dok.nr.211853/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11229
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: hajk
 Besl. komp: AMU
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7. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde.

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere 
Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de 
emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at 
sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger.
 
Fraværende: Helle Madsen.
 
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere 
Byrådsseminarets punkter.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Temaet blev drøftet.

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: LS
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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8. Orientering - Projekt Jobstrategi

Sagsfremstilling
Projekt Jobstrategi 2011-2014, der havde højtudannet arbejdskraft som 
omdrejningspunkt, er netop afsluttet med et tilfredsstillende resultat. Projektet var 
udbredt til hele Nordjylland, og Frederikshavn Kommune udmærker sig ved at have 
skabt særligt gode resultater. 
 
Projektet blev støttet af Den Europæiske Socialfond. Projektet var forankret ved 
Karrierecentret på Aalborg Universitet, og samarbejdsparterne var Væksthus 
Nordjylland, de nordjyske jobcentre, a-kasser og erhvervsfremmeaktører mv.
 
Formål
Formålet med Projekt Jobstrategi var at medvirke til af skabe mere vækst i 
Nordjylland og bidrage til at fastholde og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft i 
Nordjylland. Målet var også at udbrede højtuddannet arbejdskraft og skabe flere 
jobs til højtuddannede i regionen. Virksomhederne blev i projektperioden gjort 
opmærksomme på vækstpotentialet ved højtuddannet arbejdskraft, og de 
nyuddannede blev motiverede til at søge og finde job i regionen.  
 
Samarbejdsaftale i forhold til virksomhedskontakten
Frederikshavn Kommune og Erhvervshus Nord underskrev i 2012 en 
samarbejdsaftale med Aalborg Universitet om at forstærke indsatsen i forhold til at 
udvide kendskabet til det akademiske arbejdsmarked i kommunen gennem 
målrettet virksomhedskontakt med information om tilskudsordninger og om 
fordelene ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft.
 
Der blev nedsat en taskforce-gruppe i forbindelse med koordineringen af 
aktiviteterne i virksomhederne i Frederikshavn Kommune. Gruppen bestod af en 
medarbejder fra henholdsvis Erhvervshus Nord, Center for Arbejdsmarked, 
Væksthus Nordjylland og sekretariatet fra Projekt Jobstrategi. Den daglige 
kontaktperson til sekretariatet var medarbejderen fra Center for Arbejdsmarked.
 
Indsatsen i Frederikshavn Kommune
I løbet af projektperioden afviklede Center for Arbejdsmarked ca. 150 
virksomhedsbesøg i relation til højtuddannet arbejdskraft. Herudover gennemførte 
Væksthus Nordjylland og Erhvervshus Nord også en række besøg i kommunens 
virksomheder.
 
På virksomhedsbesøgene blev der gjort en indsats for at motivere de nordjyske 
små og mellemstore til at ansætte højtuddannede medarbejdere. På 
virksomhedsbesøgene blev virksomhedernes vækstmuligheder og 
kompetencebehov afdækkede, og de blev oplyst om fordelene ved akademisk 
arbejdskraft, aktuelle tilskudsmuligheder og samarbejdsmuligheder med Aalborg 
Universitet.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24250
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 12. januar 2015 Side 18 af 25

Resultater i Frederikshavn Kommune
Virksomhedsbesøgene resulterede i, at der i projektperioden blev skabt 62 
jobåbninger for højtuddannede i Frederikshavn Kommunes virksomheder. Samlet 
set blev der skabt 276 jobåbninger i hele Nordjylland. Frederikshavn Kommune 
blev kun overgået af Aalborg Kommune.
 
Jobåbninger i alt, september 2011 til august 2014   
  
Kommuner

  
Besat

  
Åben

  
I alt

 
Andel 

Thisted
 
8

 
4

 
12

 
4 %

Aalborg
 
57

 
30

 
87

 
32 %

Rebild
 
8

 
3

 
11

 
4 %

Mariagerfjord
 
17

 
4

 
21

 
8 %

 
Jammerbugt

 
5

 
4

 
9

 
3 %

 
Vesthimmerland

 
11

 
10

 
21

 
8 %

 
Hjørring

 
19

 
8

 
27

 
10 %

 
Morsø

 
0

 
5

 
5

 
2 %

 
Frederikshavn

 
47

 
15

 
62

 
22 %

 
Læsø

 
0

 
0

 
0

 
0 %

 
Brønderslev

 
16

 
5

 
21

 
8 %

 
I alt

 
188

 
88

 
276

 

 
Årsagen til succesen i Frederikshavn Kommune skyldes flere ting. For det første 
spillede Frederikshavn Kommune og Erhvervshus Nord tæt sammen, og de gav 
begge kampagnen stor opmærksomhed. 
 
For det andet fungerede det koordinerende arbejde godt og gnidningsløst. 
Virksomhederne oplevede en koordineret indsats, hvor de bl.a. kunne få hjælp til de 
administrative opgaver i forbindelse med ansøgningsskemaer. Der var endvidere et 
godt samarbejde med Aalborg Universitet, hvilket gjorde det nemt at rekruttere de 
rette kandidater til jobåbningerne.
 
En tredje grund til successen var, at Projekt Jobstrategi lægger sig tæt op af andre 
projekter for højtuddannede, som Center for Arbejdsmarked gennemførte i 
perioden, nemlig Akademikerkampagnen og Projekt Landdistrikt. 
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Center for Arbejdsmarked har gennem virksomhedsbesøgene opnået ny viden om 
det lokale arbejdsmarked for højtuddannede. Det er blevet tydeligt, at: 

 det gennem kampagner og virksomhedsbesøg er muligt at skabe flere jobs 
til højtuddannede

 der skal tages udgangspunkt i virksomhedernes behov
 netværk og faste procedurer er nøglen til succes
 det er nødvendigt med en vedholdende og håndholdt indsats overfor både 

virksomheder og kandidater for at få tingene til at lykkes
 virksomhederne efterspørger generelt tekniske ingeniører samt 

kompetencer inden for forretningsudvikling og it (programmering, 
CMS/Content Management System, SEO/Search Engine Optimization og 
grafisk arbejde)

Center for Arbejdsmarked vil også fremadrettet have fokus på de højtuddannende. 
Der drages læring af projektet, og nogle af tiltagene implementeres i driften i 2015.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 12. januar 2015 Side 20 af 25

9. Orientering - Samtaleantal ifm. det nye fælles og intensiverede 
kontaktforløb

Sagsfremstilling
Kontakten med beskæftigelsessystemet skal være koordineret og sammenhængende,
og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes kompetencer. Der 
etableres et fælles og intensiveret kontaktforløb i de første seks måneder af ledighedsforløbet, 
hvor kontaktforløbet startes op i a-kassen og indeholder flere samtaler i starten af 
ledighedsforløbet, og hvor der lægges op til tættere samarbejde mellem jobcenter og a-kasse.
 
Jobcenteret har ansvaret for afholdelse af seks samtaler i de første seks måneder,
hvoraf to holdes fælles med a-kassen. A-kassen har fortsat ansvaret for 
rådighedsvurderingen, herunder afholdelse af to rådighedssamtaler i de første seks måneder.
 
Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved nedenstående figur:
 
Måned ½ 1 2 3 4 5 6
Jobcenter  Fælles 

samtale:
Personlig
plan

Samtale Samtale Samtale Samtale Samtale

A-kasse CV 
samtale

Fælles 
samtale:
Personlig
plan

   A-kassen 
deltager i 
en samtale
i 5./6. 
måned

 

A-kasse 
rådigheds-
samtale

 Rådigheds-
vurdering

  Rådigheds-
vurdering

 

 
Efter 16 måneders ledighed indkaldes dagpengemodtageren til en supplerende samtale i 
jobcenteret, hvor a-kassen også deltager. 
 
I lovforslaget fremgår det, at der sker en gradvis indfasning af det fælles kontaktforløb. A-
kasser skal derfor pr. 1. juli 2015 deltage i den fælles samtale efter femte/sjette 
ledighedsmåned og den fælles samtale efter 16 måneders ledighed. A-kassernes deltagelse i 
den første fælles samtale indføres et år senere, dvs. pr. 1. juli 2016. Det betyder, at den første 
samtale i kontaktforløbet i jobcenteret indtil d. 1. juli 2016 afholdes uden a-kassens deltagelse. 
Medmindre der lokalt aftales en tidligere indfasning af den første fælles samtale. 
 
A-kassens fysiske deltagelse: 

 Første fælles samtale: A-kassen deltager fysisk i samtalen, hvis a-kassen ud fra en 
helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation vurderer, at den ledige 
har behov for det. Dog skal a-kassen deltage, hvis den ledige eller jobcenteret ønsker 
det. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24246
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU
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 Fælles samtale efter 5/6 ledighedsmåned samt efter 16. ledighedsmåned: A-kassen 
deltager altid med fysisk tilstedeværelse medmindre den ledige frabeder sig dette. 
Tanken er, at jo længere væk fra arbejdsmarkedet den ledige er, jo vigtigere er den 
fælles fysiske tilstedeværelse. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønsker at understøtte kommunernes 
implementering af det fælles kontaktforløb og har derfor udarbejdet modelberegninger for, 
hvor mange samtaler, hver enkelt kommune forventer at skulle afholde i fællesskab. 
Beregningerne er foretaget på baggrund af ledighedstal fra 2013. Der er i beregningerne ikke 
taget højde for evt. manglende fremmøde eller andre forhold, der kan medføre udskydelse 
eller ikke afholdte samtaler. Dertil er der i antallet af ledige ikke tage højde for effekterne af et 
intensiveret kontaktforløb, hvor fx kortere ledighedsperiode eller lavere samlet ledighed 
resulterer i færre samtaler. 
 
Ifølge beregningerne skal der i 2. halvår af 2015 afholdes 5.487 samtaler og i 2016 10.974 
samtaler i Frederikshavn og Læsø jobcenter. Ud af disse samtaler er 707 fælles med a-
kasserne i 2015 og 2.294 i 2016. Afholdelsen af det fælles og intensiverede kontaktforløb er 
derfor en massiv ressourcekrævende opgave for jobcenteret. Konsekvensen for jobcenteret i 
forbindelse med det stigende ressourcetræk kan være, at jobcenteret enten får svært ved at 
overholde de givne retningslinjer og kvalitetsnormer eller at det bliver nødvendigt at frigive 
midler til at varetage opgaven.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen.
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10. Orientering - Samarbejdsaftale mellem Frederikshavn 
Kommune og Region Nordjylland

Sagsfremstilling
Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er enige om at indgå en 
standardaftale med Klinisk Funktion, der er ens for alle kommuner, og som bygger 
på parternes gensidige tillid og vilje til at samarbejde (jf. Bekendtgørelsen om 
kommuner og regioners samarbede om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i 
sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. nr. 815 af 27/06/2014). 
 
Aftalen er en samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen. Klinisk Funktion 
bidrager med den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering af borgere, hvis sager 
er under behandling i kommunens rehabiliteringsteam.
 
Aftalen dækker følgende:

 sager efter Reform af førtidspension og fleksjob
 sager efter sygedagpengereformen, herunder jobafklaringsforløb og 

kategori 3 sager (uafklaret sygdomsperiode ved diffus uafklaret sygdom og 
/eller udfordringer ud over sygdom.  Sagen skal forelægges for 
rehabiliteringsteamet senes fire uger efter visitation). 

Aftalen er en erstatning for den hidtidige aftale, som har eksisteret siden 
førtidspensions- og fleksjobreformens ikrafttrædelse 1/1 2013. Aftalen kan til 
enhver tid ændres ved aftale mellem parterne. Aftalen genforhandles efter 2 år, 
medmindre alle parter er enige om, at der ikke skal ændres i aftalen. 
 
Den nye aftale er forhandlet i en følgegruppe med repræsentanter fra kommunerne 
og regionen. Jobcenterchef Mette Krog Dalsgaard, Frederikshavn Kommune har 
repræsenteret Hjørring, Brønderslev, Læsø og Frederikshavn Kommuner. Aftalen 
er sidenhen godkendt i Den administrative Styregruppe for Sundhedsaftalerne den 
11. december 2014, hvor Direktør Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune 
deltog.
 
Følgegruppen skal fortsat mødes med jævne mellemrum og følge op på 
udviklingen i sager til behandlingen i rehabiliteringsteams samt rekvirere attester fra 
Klinisk Funktion. Begge parter forpligter sig til at respektere beslutninger truffet i 
følgegruppen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/200
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU
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Bilag
Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.1822/15)
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11. Eventuelt

Sagsfremstilling
Intet.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1057
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: AMU
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