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1. Dialog om samarbejdsrelationer mellem Handicaprådet og 
Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling
Handicaprådet ønsker i år at udvide målgruppen for det tilbagevendende 
dialogmøde. Målgruppen, som tidligere bestod af Socialudvalg, Sundhedsudvalg 
og Børne- og Ungdomsudvalget, ønskes udvidet med Arbejdsmarkedsudvalget, 
Kultur- og Fritidsudvalget og Distriktsudvalget.
Formålet med dialogen er at give parterne mulighed for at stille spørgsmål til, på 
hvilke områder, og hvordan, et eventuelt samarbejde kan etableres. 
 
Aksel Jensen, formand for Handicaprådet, har den 6. maj 2015 sendt følgende til 
Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Spørgsmål fra Handicaprådet, Frederikshavn den 6. maj 2015.
 

•       hvordan går det med inklusion på arbejdsmarkedet får psykisk sårbare de 
rette tilbud, og    hvilke tilbud får de

•       hvordan ser det ud med tilkendelse af førtidspensioner
•       er der tal på hvor mange der har brug for psykiatrisk støtte/udredning i 

AMU 
•       hvordan hjælper kommunen de unge førtidspensionister med at komme i 

job, nu da Henriette Sprenger ikke er på posten mere. 
•       er der mange unge førtidspensionister, der går uden job, og hvad gøres 

der for dem ? 
 
 
Fra Handicaprådet deltager: Formand Aksel Jensen, Irene Hjorthøj og Jette Bruun 
Christensen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Punktet drøftet. Handicaprådet vil gerne have en konsulent til handicappede på 
ønskesedlen.
 
Afbud: Helle Madsen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16211
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: AMU
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2. Drøftelse af politik for godgørelse i forbindelse med 
aktivering

Sagsfremstilling
I forbindelse med besparelsesforslag fremsat for Arbejdsmarkedsudvalget i foråret 
2014, blev det anbefalet, at Center for Arbejdsmarked (CAM) gennemgår praksis 
for godtgørelse i forbindelse med deltagelse i aktivering – herunder udgiftsniveau - 
og fremsætter forslag til fremtidig politik på området. CAM har derfor udarbejdet et 
forslag til tilpasningen af politikken, hvormed der kan ske en harmonisering mellem 
§ 82 og § 83 i kapitel 15 i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
 
§ 82 i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lyder:
 
”Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, og som deltager i tilbud efter 
kapitel 10-12, personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som deltager i selvvalgt 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 8 a, og personer, der er 
omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, har ret til 
befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor 
tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km. 
Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de 
første 24 km. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, og som ansættes 
med løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til 
befordringsgodtgørelse.”
 
§ 82 kan dermed anvendes af ledige med transportafstand ud over 24 km t/r til 
aktiveringssted. Befordringstilskuddet udbetales bagudrettet på dokumenterede 
udgifter, og følger generelt mønstret omkring kørselsfradrag til og fra arbejde for 
beskæftigede i forhold til faktiske fremmødedage.
 
§ 83 i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lyder:
 
”Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, og som deltager i tilbud efter 
kapitel 10 og 11, kan efter jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om 
måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i 
tilbuddet. Godtgørelsen anvendes dog ikke til dækning af udgifter til befordring ud 
over de første 24 km, jf. § 82, stk. 1.
Stk. 2. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af 
godtgørelsen. Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af 
retningslinjerne.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at beløbet på 1.000 kr. i 
stk. 1 kan hæves til 1.500 kr.”
 
§ 83 kan dermed anvendes til at dække de ekstra udgifter, som borgeren har ved 
deltagelse i tilbud, herunder ekstra høje udgifter til transport og arbejdstøj. 
Bestemmelsen giver således mulighed for at kommunen kan udbetale samlet op til 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16537
 Forvaltning: CAM
 Sbh: mean
 Besl. komp: AMU
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max. 1000 kr. brutto pr. mdr. For godtgørelse til kørsel gælder, at der kun kan ydes 
godtgørelse op til 24 km, da § 82 træder i kraft for befordring ud over 24 km. Hvad 
angår godtgørelse til befordring efter § 83 er der til forskel fra § 82 forudbetalt 
kompensation for alle befordringsudgifter for borgere. Praksis er i dag, at CAM 
bevilliger godtgørelse for ledige med mere end ca. 10 km t/r til aktiveringssted. 
Denne nuværende praksis skyldes primært, at fremmøde ved tilbud er større når 
borgernes transportomkostninger er betalt af kommunen, og borger ikke selv skal 
have udlæg. Derudover er den nuværende praksis omkring § 83, at CAM har 
afholdt udgiften til arbejdstøj i forbindelse med deltagelse i tilbud, hvor dette ikke 
har været almindeligt forekommende på arbejdspladsen.
 
 
Udfordringen ved den nuværende praksis er at ledige med mere end 24 km t/r til 
aktiveringssted, har mulighed for både at søge godtgørelse efter både § 82 og § 
83. Dette medfører i praksis en mulighed for, at den enkelte har mulighed for at 
blive overkompenseret. CAM anbefaler derfor, at § 83 fremadrettet ikke anvendes 
til fuld transportgodtgørelse forud for aktiveringsstart, da denne praksis medfører 
risiko for overkompensering, når borgerne samtidig bagudrettet kan søge 
retsmæssig befordring jf. § 82.
 
Et eksempel på en typisk sag, hvor borgere både anvender § 82 og § 83 er 
følgende: En person bosat i Skagen til deltager i en aktivitet i Frederikshavn. Da 
der er mere end 24 km t/r til aktiveringsstedet, ansøger personen om godtgørelse 
efter § 83, hvilket bevilliges efter den nuværende praksis. Det betyder, at 
Jobcentret afholder transportudgiften (tog) for borgeren. Men samtidig med har 
borgere en ret til at søge godtgørelse efter § 82 for transportudgiften. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget skal derfor drøfte de fremtidige retningslinjer for eventuel 
anvendelse af § 83 til godtgørelse for anslåede udgifter i forbindelse med 
deltagelse i aktivering. Følgende modeller kan anbefales - enten enkeltvis eller i 
kombination:

1. Anvende § 83 til beklædning og ikke til transportgodtgørelse i forbindelse 
med deltagelse i tilbud. Borgere med afstand over 24 km t/r henvises i 
stedet til at søge befordring via § 82.

2. Anvende § 83 i kombination med § 82 til restkompensering op til beløb der 
svarer til den faktiske befordringsudgift med offentlig transport – gældende 
for borgere med daglig afstand over 24 km t/r. jf. § 82.

3. Anvende § 83 til godtgørelse for transportudgifter med offentlig transport 
for borgere med daglig afstand på under 24 km t/r – f.eks. mellem 15-24 
km t/r.

4. At kompensere med et fast beløb uanset afstand til tilbudssted – fx et 
beløb pr. fremmødedag i tilbud (aktivitetstillægs-model).

Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til befordringsgodtgørelse jf. § 82 og godtgørelse jf. § 83 kan ikke 
udredes bagudrettet fuldstændigt på de enkelte bevillingstyper, men 
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udgiftsniveauet var ca. 1 mio. kr. i 2012 og 2013, mens udgifterne i 2014 steg til ca. 
1,9 mio. kr. I 2015 er der for årets første 4 måneder forbrugt 571.278,- kr. fordelt 
på 395.728,-kr. på § 83 og 175.550,-kr.  på § 82. Ved en fremskrivning og med 
samme praksis giver det en forventning om et forbrug på ca. 1,8 mio. kr. for 2015. 
Omtrent 70 % af udgifterne vedrører § 83, hvilket primært skyldes at borgerne ikke 
har haft praksis for at søge den retsmæssige befordringsgodtgørelse jf. § 82 når de 
kompenseres via § 83.
 
Udgifterne til § 82 er udenfor rådighedsloftet, mens udgifterne til § 83 er indenfor 
rådighedsloftet – begge udgifter er omfattet af 50 % statsrefusion – sidstnævnte 
dog forudsat at kommunens udgifter ikke overskrider rådighedsloftet.
 
Med den samme volumen og aktiveringspraksis for målgrupperne som hidtil anslås 
det, at der samlet set årligt kan spares kr. 250.000 – 400.000 brutto, ved ikke at 
forudbetale den fulde befordringsudgift, og ved samtidig kun at restkompensere for 
borgere med mere end 15 km t/r til aktiveringssted.
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsudvalget drøfter og godkender følgende 
politik for godtgørelse:

1. At ledige omfattet af § 83 ud fra en individuel vurdering kan få dækket 
udgifterne til arbejdstøj jf. § 83 i forbindelse med deltagelse i tilbud, dog 
maksimalt op til en samlet månedlig udgift svarende til brutto kr. 1000,-.    

2. At ledige med mere end 24 km t/r til aktiveringssted henvises til at søge § 
82 bagudrettet som kompensation for dokumenterede afholdte udgifter.

3. At § 83 tages i anvendelse i kombination med § 82 til restkompensering for 
personer der deltager i tilbud, hvor afstanden er 15 km t/r eller mere fra 
hjem til tilbudssted (en kombination af model 2 og 3). Borgerne 
restkompenseres op til den fulde udgift med offentlig transport, dog 
maksimalt op til en samlet månedlig udgift svarende til brutto kr. 1000,-. 
Dette beløb kan forudbetales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
Der følges op på modellen i januar 2016.
 
Afbud: Helle Madsen

Bilag
Politik for godgørelse efter §83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bilag til AMU møde i maj 
2015.pdf (dok.nr.79999/15)
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3. Drøftelse af strategi for nytteindsats

Sagsfremstilling
På mødet i følgegruppen for nytteindsats den 12. februar 2015 gav følgegruppen 
udtryk for, at Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Arbejdsmarkedsudvalget 
(AMU) bør drøfte strategien for nytteindsats. Strategien er udarbejdet i samspil 
imellem netop LBR og AMU. Der var enighed om, at fortrængnings- og 
konkurrenceforvridningsperspektivet kunne kvalificeres yderligere med henblik på 
at skabe større transparens i indsatsen. Center for Arbejdsmarked (CAM) har 
derfor gennemarbejdet strategien og udarbejdet en ny skabelon til oprettelse af 
projekter vedrørende nytteindsats (se bilag). 
 
CAM forslår følgende væsentlige ændringer i strategien: 
I forbindelse med oprettelse af nye projekter anvendes en fast skabelon, som 
udfyldes af Projektafdelingen. Skabelonen skal som udgangspunkt indeholde:

1. Præsentation af virksomheden - herunder beskrivelse af hvilke borgere der 
modtager service, og hvilke arbejdsopgaver, der bliver udført på 
virksomheden. 

2. Beskrivelse af de arbejdsopgaver som personer i nytteindsats skal udføre.
a. Dokumentation for, at der ikke sker fortrængning og 

konkurrenceforvridning.
3. Beskrivelse af det aktuelle omfang af personer der er ansat med tilskud 

(løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik) på virksomhedens P- 
nummer. 

4. Antallet af fuldtidspladser som ønskes oprettet. 
5. Underskrifter fra nærmeste leder, tillidsrepræsentant og Projektafdelingen.
6. Dato for drøftelse og godkendelse i Center-MED udvalg.

I forbindelse med dokumentation for at der i projektet ikke sker fortrængning af 
ordinær arbejdskraft, skal det beskrives:

7. At personer i nyttejob ikke udfører visiterede arbejdsopgaver. Dvs. 
arbejdsopgaver, som de ordinære ansatte udfører overfor borgerne.

8. Om arbejdet erstatter de arbejdsopgaver, som frivillige foreninger eller 
pårørende normalt udfører på området? Arbejdsopgaverne skal så vidt 
muligt kunne skelnes klart fra de opgaver, det ordinære personale og 
frivillige varetager.

Det er administrationens vurdering, at ovenstående tilrettelser vil gøre indsatsen 
mere transparent. Derved får følgegruppen, LBR og AMU et mere kvalificeret 
beslutningsgrundlag at træffe afgørelser på i forbindelse med oprettelse- og 
evaluering af projekter.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at strategien for nytteindsats drøftes og godkendes.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/20544
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22. april 2015
Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger:
 

 LBR henstiller til, at der tages hensyn til oprettelse af nye projekter til 
nytteindsats på områder, hvor der allerede er ansat mange med tilskud. 
Det er vigtigt, at der er gennemsigtighed i forbindelse med afklaring af 
konkurrenceforvridning og fortrængning af ordinær arbejdskraft

 I forbindelse med drøftelse af nye projekter i CenterMED er det vigtigt, at 
den pågældende leder som fremlægger et projekt, er klædt på til at drøfte 
projektet inden for rammerne af den udarbejdede strategi for nytteindsats. 

 Projektafdelingen skal være opmærksom på, at nye projekter underskrives 
af den tillidsperson, som har den faglige indsigt på det pågældende 
område. Er der tvivl, kontaktes den overenskomstbærende faglige 
organisation.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
 
Afbud: Helle Madsen

Bilag
Aftale om oprettelse af nyttejob (Skabelon).pdf (dok.nr.66312/15)
Strategi for anvendelse af nytteindsats i Frederikshavn Kommune til drøftelse i LBR og AMU april og maj 
måned 2015.pdf (dok.nr.66309/15)
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4. Forretningsorden for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for 
Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune er på er på vej ind i en ny periode med vækst og 
fremgang. Arbejdsløsheden er lav, beskæftigelsen er stigende, og indtjeningen hos 
erhvervslivet er opadgående. Det er vigtigt at fastholde den positive udvikling, og 
det kræver en ekstra indsats fra alle interessenter på arbejdsmarkedet i 
Frederikshavn. Det er vigtigt, at vi på tværs af kommune, erhvervslivet, 
arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne sikrer, at virksomhederne 
kan skabe vækst, ledige kommer i job, og at arbejdsstyrken kompetenceudvikles.
 
Siden 2011 er indtjeningen i bygge- og anlægsbranchen i Frederikshavn Kommune 
steget med over 100 mio. kr. fra 597 mio. kr. til 698 mio. kr. i 2014. Lignende 
tendenser kan spores inden for industri, handel og fiskeri.  Når indtjeningen hos 
virksomhederne er stigende, følger beskæftigelse med, og indenfor de nævnte 
brancher er der grund til optimisme. Det går bedre i Frederikshavn Kommune, og 
det er vigtigt at fastholde væksten. 
 
Derfor tages der initiativ til at nedsætte Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for 
Frederikshavn Kommune (LAR). Rådet har til opgave at initiere politisk visioner og 
målsætninger med henblik på at tiltrække arbejdskraft, kompetenceudvikle 
arbejdsstyrken og understøtte jobskabelsen på det private arbejdsmarked inden for 
Frederikshavn Kommunes vækstspor.  
 
Arbejdet i LAR vil blive centreret om temadrøftelser, som f.eks. omhandler:

1. Hvordan der ”løftes fra ufaglært til faglært” 
2. Udvikler væksten i Det maritime vækstspor i relation til havneudvidelserne i 

Frederikshavn og Skagen
3. Sikre en aktiv bosætningsstrategi, så der ikke opstår flaskehalsudfordringer 

i rekrutteringsprocessen 

Drøftelser som skal være med til at udvikle strategier og politikker omkring 
Frederikshavn Kommunes service og tilbud til virksomheder og ledige.
 
LAR sammensættes på tværs af den politiske organisation i Frederikshavn 
Kommune og med inddragelse af faglige organisationer, uddannelsesområdet og 
erhvervslivet. Rådet består af 13 medlemmer. Formanden for 
Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune er formand for LAR. Herudover 
består LAR af følgende medlemmer:

1. Op til 4 virksomhedsrepræsentanter
2. Op til 4 fra faglige organisationer (LO, FTF, AC osv.)
3. 1 fra De Samvirkende Invalideorganisationer
4. 1 erhvervspraktiserende læge

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18216
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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5. 1 fra Det lokale integrationsråd
6. 1 fra VEU Center Nord (eller anden uddannelsesinstitution)
7. Borgmesteren tildeles en plads i LAR som observatør uden stemmeret

Til møderne i LAR kan andre lokale eller regionale repræsentanter fra erhvervsliv, 
fagbevægelse og uddannelsesinstitutionerne inviteres til at deltage ad hoc, med 
henblik på at kvalificere udvalgets indstillinger til det politiske system. Andre 
politikere, herunder repræsentanter fra f.eks. Plan- og Miljøudvalget, kan ligeledes 
inviteres ad hoc afhængig af det konkrete tema.
LAR mødes 4 gange årligt og referer direkte til Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) drøftes og 
godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
Der skal sikres udpegning fra alle aktører.
 
Afbud: Helle Madsen
 

Bilag
Forretningsordning for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.pdf (dok.nr.79724/15)
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5. Studietur - socialøkonomiske virksomheder i København

Sagsfremstilling
Nedenstående er et udkast til en studietur med Arbejdsmarkedsudvalgt for at 
besøge og blive inspireret af socialøkonomiske virksomheder i København. 
Forslaget er, at lave en tur over 2 dage med fly til København og herefter transport 
med en lejet bil/bus. Der er en enkelt overnatning i København. 
 
Datoforslagene er følgende:

 17-18/9 2015
 28-29/9 2015
 29-30/9 2015
 30/9-1/10 2015

 Dag 1
 
Kl. 07.25: Afrejse Aalborg - ankomst København kl. 08.10
 
Kl. 09.30 – 11.30: Besøge Grantoftegaard, www.grantoftegaard.dk. Fonden 

Grantoftegaard er siden 1991 blevet brugt af Ballerup 
kommune som forsøg på at drive en social økonomisk 
virksomhed på markedsvilkår.
Virksomheden består af økologisk landbrug og gårdbutik. 
Det storbynære landbrug er samtidig basis for 
besøgsvirksomhed med åbne stalde, tilgængelige folde, 
aktive rundvisninger og sæsonbetonede arrangementer.

 
Kl. 11.30 – 12.30: Frokost og transport
 
Kl. 12.30 – 14.30: Besøge Specialisterne, http://dk.specialisterne.com. 

Specialisterne skaber jobmuligheder for mennesker med 
autisme og lignende udfordringer. Specialisterne er en af 
de første socialøkonomiske virksomheder i verden, med et 

team af IT-konsulenter, som alle har en diagnose 
inden for autisme spektret. Virksomheden har en 
partnerskabsaftale med SAP og samarbejder med 
Microsoft. Specialist People Foundation, som står bag 
Specialisterne, lancerer et nyt initiativ, som i løbet af en 
årrække skal være med til at skabe 1000 job i Danmark for 
mennesker med autisme. Initiativet, som har titlen ”1000 
Job i Danmark,” støttes over de næste 30 måneder med 
5,35 mio. kr. fra Velux Fonden.

 
Kl. 14.30 – 15.30: Kaffe og transport
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15520
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU

http://www.grantoftegaard.dk
http://dk.specialisterne.com
http://specialistpeople.com/
http://specialistpeople.com/
http://specialistpeople.com/
http://specialistpeople.com/
http://specialistpeople.com/
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Kl. 15.30 – 17.00: Besøge Københavns Projekthus, www.kph-projects.dk. KPH er 
et fælleskab for innovative startups og små virksomheder i 
vækst. KPH arbejder for at forbedre vores samfund og de 
virksomheder, organisationer, og foreninger, der får plads i 
KPH. KPH beskæftiger sig med henholdsvis sociale, 
kulturelle eller miljømæssige mål.

 
Kl. 17.00 – 18.00: Indtjekning på hotel
 
Kl. 18.30-20.00: Aftensmad og socialt samvær
 
Dag 2
 
Kl. 08.00 – 09.00: Morgenmad på hotellet
 
Kl. 09.00 – 10.00: Besøge Mormor.nu, www.mormor.nu. 

Mormor.nu er en strikkevirksomhed på Frederiksberg, som 
beskæftiger langtidsledige og udsatte kvinder. 
Virksomheden sælger hjemme- og maskinstrik til hele 
verden. Mere end 130 strikkedamer strikker børnetøj til 
virksomheden Mormor.nu.

 
Kl. 10.00 – 11.00: Besøge Baisikeli, www.baisikeli.dk. 

Baisikeli er en socialøkonomisk virksomhed, der leverer 
cykeludlejning og cykelrelaterede oplevelser i København. 
Baisikeli blev tildelt FDBs Socialøkonomiske 
årspris 2009. Baisikeli har en partnerskabsaftale med 
Novo Nordisk. 

 
Kl. 11.00 – 13.00: Besøge Glad Fonden, www.gladfonden.dk.

Glad Fonden er en erhvervsdrivende fond, som nok stadig 
er mest kendt for at have startet TV-Glad i 1999 - verdens 
første Tv-station for og med udviklingshæmmede. Glad 
Mad, Glad Teater, Glad Medier, Glad Design og senest er 
Glad Zoo også kommet til. 330 mennesker er tilknyttet 
Glad Fonden, heriblandt 80 elever og mellem 120 og 130 
ansatte på særlige vilkår. 

 
Kl. 13.00 – 14.30:Frokost og transport
 
Kl. 14:30 – 16.00: Besøge Telehandelshuset, www.telehandelshuset.dk. 

Telehandelshuset er en virksomhed med en mission om at 
levere Danmarks bedste telemarketingydelser ved at 
uddanne og ansætte mennesker med synshandicap.

 
Kl. 16.00 – 17.45:Transport til Kastrup Lufthavn, kaffe og indtjekning. 
 
Kl. 17.45: Afrejse København, ankomst Aalborg kl. 18.30.

http://www.kph-projects.dk
http://www.mormor.nu
http://www.baisikeli.dk
http://fdbsocialokonomiskpris.dk/cso/index.php?page=page&id=16
http://fdbsocialokonomiskpris.dk/cso/index.php?page=page&id=16
http://fdbsocialokonomiskpris.dk/cso/index.php?page=page&id=16
http://fdbsocialokonomiskpris.dk/cso/index.php?page=page&id=16
http://fdbsocialokonomiskpris.dk/cso/index.php?page=page&id=16
http://www.gladfonden.dk
http://www.telehandelshuset.dk
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget drøftes og godkendes samt at 
Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, på hvilke datoer studieturen skal afvikles. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Studieturen afvikles den 28. og 29. september 2015.
 
Afbud: Helle Madsen
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6. Evaluering af projekt Tidlig indsats for forsikrede ledige

Sagsfremstilling
Jobcenter Frederikshavn har siden årsskiftet til 2014 tilbudt forsikrede ledige over 
30 år en tidlig og intensiv indsats allerede fra ledighedsstart. Alle ny tilmeldte ledige 
indkaldes til informationsmøder ved 1. til 3. ledighedsuge, hvor de bliver gjort 
bekendte med muligheder, rettigheder og pligter. Samtidig ”screenes” de ledige 
med henblik på identifikation af, hvem der er i risiko for langtidsledighed, og som 
dermed kan profitere af en stærkere tidlig indsats, og hvilke ledige der kan klare sig 
selv i forhold til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
 
Borgere der vurderes at have behov for indsats indkaldes efterfølgende til 2 
individuelle samtaler på Jobcentret indenfor 8 uger. Her afdækkes behov, der 
drøftes muligheder, og der aftales konkrete planer i forhold til vejen tilbage til 
arbejdsmarkedet. Der arbejdes med jobfokus – herunder eventuelt karriereskift - 
indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Herudover har målgruppen
mulighed for en 3. samtale inden for de første 13 uger. Det er dog op til borgeren 
selv at vælge, om han/hun vil benytte tilbuddet samt i hvilken form - (tlf., mail, 
individuel samtale på Jobcentret). Forløbet er i alt 13 uger, hvorefter borgeren 
overgår til den "normale" indsats i Jobcentret.
 
Frederikshavn Kommune har i projektperioden afsat ekstra ressourcer til indsatsen. 
Det betyder, at 3 medarbejdere har været beskæftiget med indsatsen. Forløbet har 
som tidligere omtalt en varighed af 13 uger, hvorefter borgeren overdrages til andre 
medarbejdere i Jobcentret. De 3 medarbejdere har udelukkende fokuseret på at 
afholde samtalerne, og har dermed ikke haft ansvaret for at finde en aktivitet til 
borgeren, men har dog haft mulighed for at visitere til et aktiveringsforløb.
 
Evalueringen viser, at projekt Tidlig Indsats har været en succes. Især i de første 4 
måneder af ledighedsforløbet, opnår deltagerne en markant effekt i forhold til 
selvforsørgelse. Efter 4 måneder er op imod 92 % selvforsørgende, hvilket er en 
høj andel - målgruppen taget i betragtning.
 
Konklusionen er derfor, at et intensivt samtaleforløb har en positiv effekt for 
personer i risiko for langtidsledighed i de første måneder af ledighedsforløbet. At 
projektet har haft positive resultater, opleves også hos de medarbejdere, som har 
haft ansvaret for indsatsen. Medarbejderne oplever, at indsatsen er med til at sætte 
fokus på nye beskæftigelsesmuligheder for personer i risiko for langtidsledighed. 
 
Endeligt skal det bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR) har udvist interesse for projektet. STAR overvejer at anvende projektet som 
et eksempel på en indsats, som viser, at hyppige samtaler i starten af 
ledighedsforløbet har en god effekt. Med den nye beskæftigelsesreform skal 
forsikrede ledige tilbydes 6 samtaler i de første 6 måneder, og det er vurderingen, 
at Jobcentret igennem projektet har fået gode erfaringer med hyppige samtaler. 
Erfaringer som kan anvendes i samarbejde med bl.a. A-kasserne. 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/9250
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at evalueringen drøftes og fremsendes til Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
 
Afbud: Helle Madsen
 

Bilag
Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune. AMU maj 2015.pdf (dok.nr.78054/15)
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7. Orientering: Tilsyn med danskuddannelserne

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har til opgave at føre økonomisk, administrativt og 
pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for voksne udlændinge. Formålet med 
tilsynet er at sikre, at kursisterne på uddannelserne opnår de nødvendige 
danskkundskaber for at kunne klare sig i job, i uddannelse og som borger i 
Danmark. 
 
Tilsynsforpligtigelsen for danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning er fastsat i Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til 
voksne udlændinge m.fl., jf. LBK nr. 376 af 15. april 2014, § 11. 
 
Tilsynet omfatter danskuddannelse til udlændinge omfattet af Integrationsloven, jf. 
LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014, eller Bekendtgørelse af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 720 af 25. juni 2014. Henvisningspligten ligger 
hos jobcentret. 
 
Udbyder af danskuddannelse
Frederikshavn Kommune har indgået kontrakt med AOF Nord – Frederikshavn 
Sprogcenter som udbyder af danskuddannelserne. Kontrakten løber for perioden 
2014-2018 med mulighed for 2 års forlængelse. AOF Nord – Frederikshavn 
Sprogcenter var også udbyder for kommunen i perioden 2012-2013. 
 
AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter er godkendt som prøveafholdende 
udbyder for prøve i Danskuddannelse 1-3 og Statsborgerskabsprøven.
 
Afvikling af tilsyn
Tilsynet med AOF Nord Frederikshavn Sprogcenter er sammensat af flere 
elementer. 
 
Fire gange om året mødes AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter med 
tilsynsmyndigheden, hvor administrative, økonomiske og pædagogiske forhold 
drøftes. Til dette formål har Frederikshavn Kommune i marts 2013 udarbejdet et 
tilsynsskema. På samme møder besigtiges de fysiske forhold. 
 
Herudover mødes integrationskoordinatoren og en jobkonsulent fra Jobcenter 
Frederikshavn mindst en gang i kvartalet med lederen og en studievejleder fra AOF 
Nord – Frederikshavn Sprogcenter omkring forløbsevaluering på kursistniveau. 
 
AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter indberetter kvartalsvis oplysninger om 
undervisningens progression til Ankestyrelsen under Ministeriet for børn, ligestilling, 
integration og sociale forhold. Frederikshavn Kommune modtager meddelelse fra 
Ankestyrelsen om disse kvartalsvise indberetninger. 
 
Ved afslutningen af hvert kvartal indrapporterer AOF Nord – Frederikshavn 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15875
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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Sprogcenter til tilsynsmyndigheden oplysninger om kursisternes progression, 
timeforbrug på de enkelte danskuddannelser og moduler samt modulindplacering 
på kursister, der har gennemført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Hertil 
kommer oplysninger om fremmøde og fravær.
 
Afrapportering til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Det fremgår af Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. 
BKG nr. 65 af 22. januar 2014, § 18, stk. 4, at den driftsansvarlige 
kommunalbestyrelse hvert tredje år skal indsende en kortfattet rapport til Kvalitets- 
og Tilsynsstyrelsen. Rapporten skal indeholde information om udviklingen på 
området samt beskrive, hvordan tilsynet har været ført. 
 
Seneste rapport er fra november 2014, og den omhandler udviklingen på 
danskuddannelsesområdet og det førte tilsyn i perioden 2012-2014. 
 
Rapporten konkluderer, at Frederikshavn Kommune er tilfreds med samarbejdet 
med AOF – Frederikshavn Sprogcenter, som fremstår som en robust og driftssikker 
udbyder med fokus på det faglige arbejde.
 
Det forklares ligeledes i rapporten, at Frederikshavn Kommune og AOF Nord – 
Frederikshavn Sprogcenter har et proaktivt samarbejde med sigte på at 
videreudvikle danskuddannelsesområdet i kommunen og finde konstruktive 
løsninger på det daglige samarbejde og de udfordringer, der måtte opstå. Parterne 
anser tilsynet som en ramme for dialog, der sikrer kvalitet, udvikling og gode 
resultater, frem for at fungere som en kontrolfunktion. 
 
Nye regler på vej
Undersøgelser har vist, at der er stor forskel på, hvordan kommuner fører 
pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for voksne udlændinge. Det kan være 
problematisk, fordi tilsynene er med til at sikre den bedst mulige kvalitet i 
undervisningen.
 
Derfor valgte Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i begyndelsen af 2014 at indgå en aftale 
med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 
(KORA) om at undersøge en række kommuners pædagogiske tilsyn med 
sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse.
 
Rapporten udkom i august 2014, og den konkluderer, at kommunerne gennemfører 
tilsynet med forskellig grundighed og prioritering, og at der er behov for 
fremadrettet at styrke tilsynet.
 
Rapporten indeholder også en række konkrete retningslinjer for det pædagogiske 
tilsyn og udpeger en række indikatorer, som kvaliteten af danskundervisningen kan 
måles på. KORA anbefaler ikke, at en ny vejledning opstiller stringente krav til 
hvilke datakilder og metoder, kommunerne skal benytte i det pædagogiske tilsyn, 
da det fjerner mulighederne for meningsfulde lokale tilpasninger. KORA anbefaler i 
stedet, at hvis Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ønsker større ensartethed, skal 
vejledningen præcisere, hvilke oplysninger kommunerne skal tilvejebringe i deres 
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tilsyn.
 
KORA mener endvidere, at det kan være en god idé, at Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen udarbejder en tilsynsguide, som de tilsynsførende kan bruge som 
inspiration til, hvordan undervisningens kvalitet vurderes. Slutteligt foreslår KORA, 
at styrelsen også kan afholde temadage eller lignende for tilsynsførende, så de får 
mulighed for et fagligt netværk.
 
Det forventes, at anbefalingerne vil resultere i en ny vejledning om tilsyn med 
udbyderne af danskuddannelse til voksne udlændinge, men det er endnu ikke 
fastsat, hvornår den nye vejledning udkommer. 
 
Hvis der ikke kommer nye tilsynsregler forinden, skal den næste tilsynsrapport 
udarbejdes i slutningen af 2017.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Taget til efterretning.
 
Afbud: Helle Madsen
 
 

Bilag
Tilsynsrapport - danskuddannelse i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.76489/15)
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8. Orientering: Status på den virksomhedsvendte indsats

Sagsfremstilling
I den seneste tid er der igangsat flere initiativer i forhold til det virksomhedsvendte 
arbejde.
 
Akademikerkampagnen
Jobcenter Frederikshavn deltager i den nye landsdækkende akademikerkampagne, 
som blev igangsat i januar 2015. Kampagnen følger omtrent samme koncept, som 
den tidligere akademikerkampagne fra 2012-2013.
 
Akademikerkampagnen skal med 10 mio. kr. fra Beskæftigelsesministeriet hjælpe 
med at få akademikere i arbejde. Kampagnen løber i to år, hvor 6.000 
virksomheder skal besøges på landsplan. Det er målet, at jobcentre, a-kasser, 
fagforeninger, erhvervshus, væksthus og universiteter i tæt samarbejde skaber nye 
jobåbninger.
 
Baggrunden for kampagnen er, at der lige nu kun er få virksomheder, der slår nye 
jobs op til akademikere, selvom behovet er der. Akademikerkampagnen vil fortælle 
virksomhederne om fordelene ved at ansætte en akademiker.
 
Jobcenter Frederikshavn deltager indtil videre i kampagnen i 2015 og med 
mulighed for forlængelse i 2016. Jobcenter Frederikshavn har ønsket at få 50 
virksomhedsbesøg i relation til kampagnen. Disse bookes af telemarketingbureauet 
Markman hos virksomheder i Frederikshavn kommune, der er beskæftiget inden for 
brancher med vækstpotentiale.  
 
Der er i tilknytning til kampagnen udarbejdet en inspirationsbrochure med gode 
historier samt en oversigt over tilskudsordninger for akademikerne, som 
virksomhedskonsulenterne uddeler under virksomhedsbesøgene. Jobcenter 
Frederikshavn har endvidere indgået en aftale med Aalborg Jobcenter om, at de vil 
være behjælpelige med at finde egnede kandidater til jobåbninger, som ikke kan 
besættes med ledige fra Frederikshavn kommune.
 
Netværksmøde for vejledere
Den 22. april 2015 blev der afholdt et netværksmøde for uddannelsesvejledere på 
tværs af de lokale uddannelsesinstitutioner samt for job- og 
virksomhedskonsulenter i kommunen. Formålet var at drøfte, hvordan kommunens 
og uddannelsesinstitutionernes vejledere kan bidrage til, at der er tilstrækkelig med 
kompetent arbejdskraft til stede i Frederikshavn Kommune i de kommende år.
 
Netværksmødet blev ledet af Udvikling og Erhverv, og tre virksomhedskonsulenter 
fra Ledighedsafdelingen holdt oplæg om virksomhedernes fremtidige behov for 
arbejdskraft inden for den maritime branche, bygge- og anlægsbranchen samt 
handel- og servicebranchen.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18404
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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Netværksmødet skulle bl.a. være med til at sikre, at kommunens og 
uddannelsesinstitutionernes vejledere målretter deres vejledning af unge og ledige 
mod brancher og jobtyper, hvor der bliver behov for arbejdskraft.
 
Hjemmeside for Jobcentrets Virksomhedsservice
Jobcentrets Virksomhedsservice er i gang med at udarbejde en ny hjemmeside for 
virksomheder. Hjemmesiden, som går i luften før sommerferien, indeholder 
information om alle jobcentrets ydelser for virksomheder, herunder rekruttering, 
opkvalificering, fastholdelse og tilskudsordninger. 
Formålet er at gøre det let for virksomheder at få overblik over jobcentrets tilbud. 
Den gør det også nemt for virksomheder at komme i kontakt med de rette 
medarbejdere, idet alle medarbejdere, der har virksomhedsvendte opgaver, 
præsenteres på hjemmesiden.
 
Hjemmesiden er et led i Center for Arbejdsmarkeds digitaliseringsstrategi, og den 
erstatter hovedparten af det trykte materiale, som virksomhedskonsulenterne i dag 
tager med ud i virksomhederne. Alle virksomhedskonsulenter har i dag bærbare 
computere, og de har derfor mulighed for at bruge hjemmesiden som et aktivt 
arbejdsredskab, når de er på besøg i virksomhederne. 
 
Status på personale
Virksomhedsservice under Ledighedsafdelingen er nu oppe på fuld bemanding. De 
to stillinger, der har stået vakante siden 2014 er besatte pr. 15. april 2015. De nye 
virksomhedskonsulenter tilknyttes henholdsvis brancherne ”Industri og teknik” og 
”Handels og service”.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Taget til efterretning.
 
Afbud: Helle Madsen
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9. Orientering. Status på nytteindsats

Sagsfremstilling
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for Frederikshavn og Læsø kommuner gav i 
forbindelse med organiseringen af nytteindsats i Frederikshavn Kommune 
dispensation fra rimelighedskravet i Projektafdelingen. Det betyder, at der kan 
oprettes 90 holdpladser i Projektafdelingen fordelt på forskellige projekter. Det blev 
aftalt, at alle nye projekter vedrørende nytteindsats drøftes og godkendes i 
følgegruppen, inden de behandles i LBR og Arbejdsmarkedsudvalget og 
efterfølgende igangsættes.
 
Overblik over igangværende projekter og aktiviteter
I alt er der oprettet 10 projekter med en samlet kapacitet på 72 fuldtidspladser. 
Nedenfor er projekterne præsenteret, og der er angivet, hvor mange personer der 
deltager i forløbene medio april 2015. Opgørelsen er dermed et øjebliksbillede af 
indsatsen:

1. Knivholt Hovedgård: Arbejdsopgaverne består primært i en udvidelse af 
renæssancehaven, vedligeholdelsesopgaver af hovedgården samt 
medhjælp ved hovedgårdens arrangementer. I alt er der 15 pladser, og 15 
personer deltager i et forløb. 2 personer er på venteliste.

2. Stadsarkivet: Arbejdsopgaverne omhandler digitalisering af 
forhandlingsprotokoller og skolefotografier samt arbejde med Access 
kunstdatabase. I alt er der 6 pladser, og alle pladser er besat.

3. Ejendomscentret: Arbejdsopgaverne er centreret omkring oprydning og 
tømning af kommunale bygninger der ikke benyttes, samt oprettelse af 
database med katalog over brugte kontormøbler der kan genbruges. I alt er 
der 10 pladser, og 10 deltager i et forløb. 9 personer er på venteliste.

4. Projektafdelingen: Renovering af bycykler. Arbejdsopgaverne består i 
servicering og vedligeholdelse af bycykler. I alt er der 6 pladser og 2 
personer deltager i forløb.

5. Bangsbo botaniske have: Arbejdsopgaverne består i etablering af nye 
arealer, vedligeholdelse af stier samt beskæring af buske osv. Deltagerne 
vil dermed få mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsopgaverne 
inden for anlægsbranchen. I alt er der 4 pladser, men ingen aktivitet.

6. Projektafdelingens værksteder i Skagen: Aftalen tilgodeser borgere, der er 
bosiddende i og omkring Skagen. Det betyder, at målgruppen får en 
væsentlig kortere transporttid og kan udføre nytteindsats i lokalområdet. 
Arbejdsopgaverne er centreret i træværkstedet og i kreativt værksted. 
Derudover er der vedligeholdelse af udenoms arealer, rengøringsopgaver 
osv. Arbejdsopgaverne er tilrettelagt på en sådan måde, at de kan 
henvende sig til en bred vifte af borgere med forskellige kompetencer. I alt 
er der 10 pladser, og 7 personer deltager i et forløb.

7. Bangsbo Fort Bunkermuseum: Arbejdsopgaverne omhandler primær 
vedligeholdelse og pleje af udendørsarealer, så attraktionen fremstår mere 
imødekommende for besøgende. I alt er der 3 pladser og 3 personer 
deltager i forløb.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/20544
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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8. Sæbygård Slot: Arbejdsopgaverne omhandler vedligeholdelse af grønne 
områder. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af gårdspladsen og 
tilstødende arealer. I alt er der 4 pladser, men ingen aktivitet. 

9. Frederikshavn Idrætscenter: Arbejdet består i at ledsage ældre 
medborgere på gå- og cykelture, men også socialt samvær med de ældre, 
som ligger ud over det ordinært ansatte personales ressourcer. I alt er der 
4 pladser og 3 personer deltager i forløb.

10. Kommuneguide ordningen: Arbejdsopgaverne omhandler modtagelse af 
cruise gæster i Skagen, indrapportering af misvedligeholdt offentligt 
infrastruktur, samt hjælp til parkeringen på Grenen. Det er vurderingen, at 
særligt unge uddannelseshjælpsmodtagere vil kunne profitere af projektet 
med mulighed for f.eks. at vedligeholde sprogkundskaber og styrke sociale 
kompetencer. I alt er der 10 pladser, men pt. ingen aktivitet da projektet 
først påbegyndes medio maj. 

Som det fremgår af ovenstående, deltager 46 personer på opgørelsestidspunktet i 
nytteindsats. Derudover skal det bemærkes, at der er forholdsvis stor søgning imod 
Stadsarkivet, Ejendomscentret og Knivholt Hovedgård. Fratrækkes projekt 
Kommuneguide som endnu ikke er i drift, er den samlede belægningsprocent på i 
alt ca. 80 % (inklusiv personer på venteliste). At der pt. ingen aktivitet er i enkelt af 
projekterne, skal ses i relation til, at arbejdsopgaverne er sæsonbetonede, og 
primært finder sted i sommerhalvåret. Samlet set er vurderingen, at der 
fremadrettet kan være behov for etablering af flere projekter med henblik på at 
modvirke ventelister og sikre motiverende tilbud. 
 
Resultater
I alt er 46 personer påbegyndt et job i forbindelse med nytteindsats. Siden 1. januar 
2014,har 30 personer, umiddelbart efter afslutning på nytteindsats, påbegyndt et 
uddannelsesforløb. I alt har 421 personer deltaget i forløb, hvilket betyder, at 
effekten efter deltagelse er på 18 %. Den langsigtede effekt vurderes dog at være 
væsentlig større. Dette skal ses i relation til, at især de unge, først et stykke tid efter 
afslutning på nytteindsats, påbegynder et uddannelsesforløb i forbindelse med 
uddannelsesinstitutionerne opstarter hold. Ud over uddannelses- og jobeffekten er 
der 162 personer, som er udeblevet fra opstart.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22. april 2015
Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger:

 LBR ønsker at drøfte en effektevaluering af nytteindsats på det første 
møde efter sommerferien. 
Den umiddelbare effekt af nytteindsats ser ud til at være forholdsvis 
beskeden, og derfor er det vigtigt at få undersøgt, i hvor høj grad de unge 
påbegynder et uddannelsesforløb. Den forholdsvis lave effekt kan give 
anledning til drøftelse af, om visiteringspraksissen til nytteindsats skal 
revurderes. 
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Taget til efterretning.
 
Afbud: Helle Madsen
 

Bilag
Nytteindsats til politisk behandling opdateret til og med marts 2015.pdf (dok.nr.66448/15)
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10. Orientering: Tilfredshedsundersøgelse i landets jobcentre

Sagsfremstilling
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønsker at fastlægge effekten af 
samtaler i jobcentrene landet over. Formålet er at skabe transparens i indsatsen, 
således at det er muligt over tid at følge tilfredsheden med jobsamtalerne fordelt på 
jobcentre og målgrupper landet over.
 
Redskabet til at indfri denne målsætning er en tilfredshedsundersøgelse blandt 
borgerne. 
 
Tilfredshedsundersøgelsen har kørt som et pilotprojekt i fem sjællandske 
kommuner siden 2014. Fra april 2015 udrulles tilfredshedsundersøgelsen i de 
jobcentre, der deltager i ”Projekt jobrettet samtale” – herunder Jobcenter 
Frederikshavn. Fra sommeren 2015 kommer tilfredshedsundersøgelsen til at 
omfatte alle landets jobcentre.
 
De erfaringer, som man opnår gennem målingen af tilfredsheden med samtalerne 
under ”Projekt jobrettet samtale”, er med til at skabe rammerne om en kommende 
måling af tilfredsheden på landets øvrige jobcentre. 
 
Tilfredshedsundersøgelsen er et middel til at gøre indsatsen overfor borgerne mere 
effektiv. Når der tilvejebringes viden om tilfredshed, er det muligt at tilrettelægge 
beskæftigelsesindsatsen på baggrund af, hvad der virker og gør borgerne tilfredse.
 
Tilfredshedsundersøgelsens afvikling
Tilfredshedsundersøgelsen blev indledt den 10. april 2015, og den måler 
tilfredsheden med samtalen for jobparate og åbenlyst uddannelsesparate ledige 
kontanthjælpsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere 
og dagpengemodtagere, der har været til en samtale i jobcentret. Målingen 
foretages efter hver samtale.
 
På sigt er det målet, at tilfredsheden skal måles for alle målgruppe og indsatser, 
som jobcentret tilbyder borgerne.
 
I praksis foregår tilfredshedsundersøgelsen ved, at jobkonsulenten orienterer 
borgeren om tilfredshedsundersøgelsen under samtalen og udleverer en brochure. 
Når samtalen er slut, modtager borgeren en sms fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering, hvor der skal svares på, hvor tilfreds han eller hun har været med 
samtalen alt i alt. Sms’en følges op af endnu en sms, hvor borgeren skal tage 
stilling til, om svaret må videresendes til jobcentret.
 
Deltagelse er frivillig, og besvarelserne behandles fortroligt og anonymt.
 
Uddybende tilbagemeldinger til Jobcenter Frederikshavn
Da Jobcenter Frederikshavn deltager i ”Projekt jobrettet samtale”, åbnes der 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15874
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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mulighed for at få yderligere feedback fra de borgere, der har været meget 
utilfredse med deres samtale. 
 
Når en borger, der er tilknyttet ”Projekt jobrettet samtale”, har svaret på sms’en og 
tilkendegivet, at han eller hun har været meget utilfreds, sendes der automatisk en 
mail med et spørgsmål om, hvorvidt Jobcenter Frederikshavn må tage kontakt med 
henblik på et uddybende svar. Kun hvis borgeren svarer ja, vil jobcentret modtage 
borgerens kontaktoplysninger.
 
Om ”Projekt jobrettet samtale”
Projektet afvikles i 2015 med støtte fra kontanthjælpsreformens 
implementeringspulje og omfatter de jobkonsulenter, der arbejder med de jobparate 
kontanthjælpsmodtagere. Projektet har til formål at give jobkonsulenterne et 
kompetenceløft, så de bliver klædt bedre på til at gennemføre jobrettede samtaler. 
Projektet skal være med til at sikre, at arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere i højere grad bliver tilbudt en jobrettet og individuelt 
tilrettelagt indsats.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Taget til efterretning.
 
Afbud: Helle Madsen
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11. Orientering. Forventninger til fremadrettet køb af ydelser på 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Sagsfremstilling
Sagsresume
Den 1. januar 2014 overtog Aalborg Kommune driften af det regionale Taleinstitut – nu 
Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet. For at sikre tilbuddets faglige 
bæredygtighed forpligtede de nordjyske kommuner sig i den sammenhæng til en 
finansiering på 21,1 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015. 
 
De nordjyske kommuner under ét har ikke efterspurgt ydelser svarende til det samlede 
forpligtigende forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Med henblik på 
at sikre tilbuddenes fremadrettede faglige bæredygtighed, og dermed opretholdelse af dette 
højt specialiserede tilbud til samtlige borgere i Nordjylland, er der derfor drøftet forskellige 
finansieringsmodeller, der kan understøtte centrenes fortsatte drift og dermed 
forsyningssikkerhed i forhold til specialiserede ydelser på området til borgerne i Nordjylland. 
 
Den nye finansieringsmodel giver kommunerne mulighed for at vælge mellem tre forskellige 
abonnementer, hvor der i hver abonnementstype er indeholdt et antal timer, der kan leveres 
ydelser for.
 
Den valgte finansieringsmodel tager afsæt i en tværkommunal faglig afdækning af, hvilke 
højt specialiserede ydelser, de nordjyske kommuner efterspørger på Taleinstituttet og 
Hjerneskadecenter Nordjylland. Det er en forudsætning for finansieringsmodellen, at 
tilbuddene formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel, herunder 
også at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i borgerens nærmiljø.
 
I nedenstående redegøres nærmere for det abonnement – og dermed forbrug – som 
Frederikshavn Kommune fremadrettet forventer at have på det specialiserede område for 
borgere med erhvervet hjerneskade og området for tale/sprogvanskeligheder.
 
 

Udviklingen efter Aalborg Kommunes overtagelse af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland

Opgørelsen over kommunernes forbrug i 2014 viser store forskelle på de enkelte 
kommuners forbrug af ydelser fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Flere 
kommuner (Vesthimmerland, Mariagerfjord, Thisted, Morsø, Hjørring og Frederikshavn) har 
selv været i stand til at varetage dele af de højt specialiserede opgaver på området (pga. 
kompetenceudvikling og/eller i samarbejde med enkelte andre kommuner). Øvrige 
kommuner (Brønderslev, Jammerbugt og Rebild) har købt ydelser på tilbuddene 
nogenlunde svarende til det forventede forbrug i 2014 og 2015.

 Åben sag

 Sagsnr: 11/1388
 Forvaltning: LS
 Sbh: mepd
 Besl. komp: SOU/BUU
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På grund af det vigende forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har 
Aalborg Kommune i december 2014 afholdt møde med de nordjyske kommuner. Formålet 
med møderne har været at føre en dialog om, hvorledes driften af tilbuddene skal 
tilrettelægges fra 2016, når den gældende aftale udløber. Dialogen har taget udgangspunkt 
i de enkelte kommuners aktuelle forbrug i 2014 og forventninger til det fremtidige forbrug.
 
Tilbagemeldingerne vedrørende det fremtidige samarbejde har fra kommunernes side været 
forskellige. Men samlet har der dog været enighed om, at der på de højt specialiserede 
ydelser, herunder de små specialer, hvor antallet af borgerforløb på et år er begrænset, er 
behov for at opretholde et forpligtende samarbejde.  
 
Med henblik på at få en nærmere beskrivelse af de højt specialiserede ydelser på området, 
har der desuden været nedsat en tværkommunal faglig arbejdsgruppe, som har kortlagt og 
beskrevet de højt specialiserede ydelser på henholdsvis området for erhvervet hjerneskade 
og tale-/sprogområdet (Se bilag) 
 
Frederikshavn Kommune har også iværksat egen arbejdsgruppe, som har udredt behovet 
for højt specialiserede ydelser på området. Den interne afdækning af behovet for ydelser på 
området er i overensstemmelse med konklusionerne i den tværkommunale afrapportering.
 
 
Ny finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Som nævnt giver den nye finansieringsmodel kommunerne mulighed for, at der kan vælges 
mellem tre forskellige abonnementer. Abonnementerne dimensioneres efter kommunernes 
befolkningstal pr. 1. januar 2015, og svarer til henholdsvis 75 %, 50 % og 25 % af 
kommunens andel af takstberegningsgrundlaget. Hver abonnementstype indeholder et antal 
timer, der kan leveres ydelser for. Modellen er opbygget på den måde, at jo højere 
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abonnement en kommune forpligter sig på, jo lavere timepris ligger til grund for udmålingen 
af de indeholdte timer. Kommuner, der ikke ønsker at indgå en abonnementsforpligtelse, vil 
få mulighed for at købe enkeltydelser i det omfang, tilbuddet har kapacitet til at varetage 
opgaven.
 
For at sikre, at kapaciteten i de højt specialiserede enheder kan tilpasses inden den 1. 
januar 2016, er det aftalt, at kommunerne inden 1. maj 2015 giver en administrativ 
indmelding om, hvilket abonnement kommunen ønsker. Indmeldingerne gives under 
forudsætning af den politiske godkendelse, som skal foreligge inden 1. juni 2015.
 
Med den godkendte finansieringsmodel for 2016 kan de nordjyske kommuner selv 
fastlægge et serviceniveau, når det kommer til højt specialiserede ydelser indenfor området 
for erhvervet hjerneskade og på tale-/sprogområdet. 
 
 
Model: Udgifter pr. kommune ved forskellige abonnementer:
 

 
Frederikshavn Kommunes fremadrettede forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland
 
Frederikshavn Kommunes forventede fremadrettede forbrug på området svarer nogenlunde 
til abonnement B, hvor kommunen kan få ydelser i 1.016 timer til en samlet pris af 
1.123.999 kr. 
 
Det forbrug er væsentligt over Frederikshavn Kommunes nuværende aktuelle forbrug i 
2014. Forventninger til det fremadrettede forbrug skal derfor ses i forhold til 
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finansieringsmodellens forudsætning om, at Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel.
 
Det gælder særligt i forhold til at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i 
borgerens nærmiljø. Det er ydelser, som Frederikshavn Kommune tidligere forgæves har 
efterspurgt, men som der samtidigt vurderes at være et behov for af hensyn til at give 
borgerne det mest kvalificerede tilbud. Det gælder eksempelvis i forhold til, at kommunens 
træningsteams fremadrettet skal have mulighed for at inddrage neuropsykologiske 
kompetencer fra Hjerneskadecenter Nordjylland i forbindelse med genoptræning og 
rehabilitering af borgere med sammensatte og særligt komplekse funktionsnedsættelser. 
Bedre mulighed for supervision og sparring i disse komplekse sager vil være med til at 
understøtte, at borgerne bedst muligt kan genvinde og opretholde deres funktionsniveau – 
og dermed understøtte at borgeren kan blive mest muligt selvhjulpen og evt. kan genoptage 
sit arbejdsliv mv. 
 
Det valgte abonnement fordrer også, at der internt i kommunen er fokus på at sikre 
sammenhængende forløb og indsatser på området, så kommunen kan få mest muligt ud af 
det valgte abonnement. I den forbindelse bør det således fremadrettet tilstræbes, at særlige 
rehabiliterende udredningsforløb og neuropsykologiske undersøgelser til borgere med 
erhvervet hjerneskade skal leveres af Hjerneskadecenter Nordjylland med mindre andre 
hensyn i borgerens udredningsforløb taler væsentligt imod det. 
  
Sagen sendes til høring i Handicaprådet og til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller:

1. At Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Frederikshavn 
Kommune vælger abonnement B i den skitserede finansieringsmodel for 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, som medfører, at kommunen kan 
få leveret ydelser på området svarende til 1.016 timer til en samlet pris af 1.123.999 
kr.

2. At kommunen har et fortsat blik for at udvikle det interne samarbejde med henblik 
på at sikre sammenhængende forløb og indsatser af høj kvalitet på området for 
borgere med erhvervet hjerneskade og tale/sprog vanskeligheder.

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015
 
1.         Indstillingen godkendt.
 
2.         Indstillingen godkendt.
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
 
Afbud: Helle Madsen
 

Bilag
Bilag: Afrapportering fra den tværkommunale arbejdsgruppe vedrørende højt specialiserede ydelser i regi af 
Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet (dok.nr.74850/15)
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12. Orientering: Statistik og nøgletal for beskæftigelsen

Sagsfremstilling
Den virksomhedsvendte indsats har samlet set de seneste 3 måneder været udsat 
for en svag stigning og er på niveau med samme måneder sidste år. I alt var der i 
april 2015 735 virksomhedsrettede aktiviteter.
 
Det er primært virksomhedspraktik, som har gennemgået en stigning i 2015. 
Antallet af personer i virksomhedspraktik er i april 2015 på ca. 500 personer, hvilket 
er en stigning på ca. 100 aktiviteter i forhold til januar 2015. Også antallet af 
personer i nytteindsats er stedet. Fra 65 personer i januar 2015 til 110 i april. 
Udviklingen skyldes især, at der bliver visiteret flere kontanthjælpsmodtagere til 
indsatsen. Derimod er antallet af personer ansat med løntilskud faldet. Fra 203 i 
april 2014 til 151 i april 2015. 
 
Antallet af personer, der er ansat som jobrotationsvikarer, ligger på et stabilt niveau 
over 200. I marts og  april 2015 var der 228 personer ansat som rotationsvikarer, 
hvilket er på niveau med samme måned året før, hvor der var 253 personer ansat. 
På trods af at lovgrundlaget for jobrotation er blevet ændret med 
beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft hen over årsskiftet, er det Center for 
Arbejdsmarkeds (CAM) vurdering, at der fortsat vil være tilgang til ordningen.
 
Ses der på den samlede aktivitetsfordelingen i CAM, er ca. 44 % af tilbuddene 
virksomhedsrettede.
 
Nøgletal for beskæftigelsen

1. Beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune februar måned 2015 er på 
niveau med samme måned året før, men væsentlig under niveauet for 
februar måned 2012 og 2013. Faldet er på ca. 500 fuldtidslønmodtagere. 
Ses der på jobomsætningen steg denne i 2014 for første gang siden 2010. 

2. Jobomsætning er en god indikator på jobskabelsen og et ”følsomt” redskab 
end udviklingen i beskæftigelsen. Hvor beskæftigelsen måles i antal 
fuldtidspersoner, måles jobomsætning på antal personer og kan med fordel 
anvendes til at vurdere en fremadrettet prognose for beskæftigelsen på 
kort sigt. Det skal bemærkes at jobskabelsen i Frederikshavn Kommune i 
2014 var på niveau med Hjørring Kommune. Jobskabelsen i 2014 var på 
ca. 6500 ansættelser mens tallet for 2010 var på ca. 8000. Den gode 
nyhed er dermed, at den svage stigning i jobomsætningen i 2014 kan få en 
positive effekt på beskæftigelsen i 2015.   

3. Ses der på den sæsonkorrigerende ledighed, så var den på 5 % i marts 
måned 2015, hvilket er forholdsvis lavt. Paradokset er dermed, at 
ledigheden på den ene side er faldet alt i mens beskæftigelsen også er 
faldet. Faldet skyldes med andre ord ikke, at der er blevet skabt flere jobs, 
men hovedsageligt den demografiske udvikling på arbejdsmarked.

4. I forhold til demografien skal det bemærkes, at der de seneste år er sket et 
fald i arbejdsstyrken. Faldet skyldes ikke kun en netto fraflytning, men også 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11504
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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at den store efterkrigstids generation er begyndt at trække sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet.  Det vurderes at de demografiske forskydninger vil 
forstærkes de kommende år og at er der risiko for, at der vil opstå 
rekrutteringsudfordringer især inden for erhvervsuddannelserne.

5. Ses der på antallet af personer med en erhvervsuddannelse, så er antallet 
af ældre på arbejdsmarked steget siden 2006, mens antallet af unge er 
faldet.  Det forventes at mange ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarked 
de kommende år, hvilket betyder, at der vil være et behov for at få flere 
unge erhvervsuddannede ud på arbejdsmarked. Opkvalificering og 
uddannelsesindsatsen vil dermed komme til at udgør et vigtigt 
fokusområde i de kommende år med henblik på at imødekomme 
kompetenceudfordringen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Taget til efterretning.
 
Afbud: Helle Madsen

Bilag
Statistik AMU og LBR 2015. Opdateret til AMU møde i maj.pdf (dok.nr.78033/15)
Nøgletal til AMU maj 2015.pdf (dok.nr.79413/15)
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13. Eventuelt

Sagsfremstilling
Drøftelse af opfølgningsinitiativer i forhold til debatmødet på Hotel Viking: Nutidens 
unge – fremtidens medarbejdere. 
 
Afbud: Helle Madsen
 
Mødet slut kl.18.20.

 Åben sag

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