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1. Sygedagpengepolitik

Sagsfremstilling

Udspil til drøftelse af de bærende principper i politikken for Sygedagpenge i 
Frederikshavn Kommune

Sygedagpengereformen er ved udgangen af januar 2015 fuld indfaset og reformen medfører en række 
større ændringer i kontaktforløbet for sygedagpengemodtagere. 
Reformen kræver således at Center for Arbejdsmarked (CAM) tilpasser strategien på 
sygedagpengeområdet. En tilpasning som kræver en drøftelse af de fremadrettede prioriteringer.
Sygedagpengeområdet er omfattet af en kompleks lovgivning, men der er mulighed for kommunalpolitiske 
prioriteringer. 
Indeværende notat er et udspil til drøftelse af de fremtidige bærende principper for sygedagpenge og 
Jobafklaring i Frederikshavn Kommune.
 
Forslag til strategier for indsatsen på sygedagpengeområdet

 Tidlig forebyggende indsats

 Sundhedsfaglige indsatser

 Fastholdelses - og Beskæftigelsesfokus

Med refusionsreformen, som træder i kraft 1. januar 2016, er det vigtigt at have særligt fokus på at skabe 
hurtige resultater på beskæftigelsesområdet. Her bliver det sådan, at statsrefusionen falder gradvist fra 80 
til 20 % indenfor 12 måneder. Det er derfor af afgørende betydning, at vi laver effektive indsatser, som 
medfører at borgerne så vidt muligt bliver selvforsørgende.
Derfor er det vigtigt at lave forebyggende indsatser, sådan at færre borgere har behov for at sygemelde 
sig, samt lave tidlige indsatser/sundhedsfaglige indsatser for de sygemeldte, sådan at de støttes i at 
komme hurtigt tilbage i arbejde igen. Endelig er det afgørende at Jobcenteret bevarer et fastholdelses- og 
beskæftigelsesfokus både i indsatserne til de sygemeldte, men også ift. vurderingerne, sådan at vi bedst 
muligt understøtter borgernes vej til selvforsørgelse. 
 
 
Tidlig forebyggende indsats:
 
Fast-track (Hurtig indsats)
I forbindelse med reformen har borgere og virksomheder fået mulighed for at anmode kommunen om at 
igangsætte opfølgningen ekstraordinært tidligt i sager, hvor arbejdsgiveren og den sygemeldte forventer, 
at sygemeldingen vil vare længere end 8 uger. Fast-track kan påbegyndes efter 4 ugers sygemelding. 
Erfaringen hidtil er dog, at denne ordning ikke efterspørges og stort set ikke benyttes.
 
Tidlig forebyggende indsats
I Sygedagpengeafdelingen har man dog tidligere haft stor succes med at lave et endnu tidligere – og mere 
forebyggende tiltag, hvor man har tilbudt rådgivning og en indsats lige når borger blev sygemeldt – og i 
nogle tilfælde allerede før en sygemelding blev aktuel.
 
Sygedagpengeafdelingen har haft 2 medarbejdere, som på forsøgsbasis har fungeret som 
forebyggelseskonsulenter, og der er således grundlag for at trække på den erfaring afdelingen allerede har 
med forebyggende indsatser. En forebyggelseskonsulent vil kunne sætte ind med samtaler og tilbud langt 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/141
70
 Forvaltning: 
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 Besl. komp: 
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hurtigere, end det er tilfældet med de ordinære indsatser på sygedagpengeområdet. Her vil arbejdsgiver 
kunne trække på en forebyggelseskonsulent i forhold til en medarbejders arbejdsmiljømæssige eller 
personlige udfordringer, før en sygemelding bliver en realitet. 
 
Frederikshavn Kommune har som arbejdsgiver en særlig interesse i, at der arbejdes forebyggende med 
sygemeldinger, da Frederikshavn Kommune er den arbejdsgiver, som er den største leverandør af 
sygedagpengesager i Frederikshavn Kommune. 
Ved en opgørelse fra februar 2015 udgjorde sygemeldte fra Frederikshavn Kommune 173 personer, 
hvilket svarer til 21 % af alle sygemeldte på gældende tidspunkt. 
 
Forventet resultat

Med en særlig forebyggende indsats, som en udvidelse af ’Fast-track’, vil det være muligt for Jobcenteret 
at samarbejde med borger og arbejdsgiver allerede i arbejdsgiverperioden. I en almindelig 
sygedagpengesag, kan vi ikke tilbyde indsatser, før borgeren har været sygemeldt i mindst 4 uger. 

En tidlig forebyggende indsats fordrer en investeringsstrategi. Sygedagpengeafdelingen forventer, at 
midler til 2 forebyggelseskonsulenter samt et budget til indsatser i arbejdsgiverperioden på sigt vil give en 
stor besparelse. Besparelsen vil kunne opnås både i Sygedagpengeafdelingen, hvor det vil medføre en 
reduktion i antallet af verserende sager og i forhold til kommunen som arbejdsplads, hvor en forebyggende 
indsats forventes, at kunne reducere antallet af sygemeldinger. Her vil et samarbejde med HR kunne 
højne kvaliteten i indsatsen for kommunens egne ansatte.

 
Sundhedsfaglige indsatser:
 
Screening
Det er afgørende, at der tidligt i sagsforløbene på sygedagpengeområdet sker en tidlig afklaring, således 
at det undgås, at sagsforløbene bliver længere, end der reelt er behov for. 
Det er også vigtigt, at det tidligt i sagsforløbet bliver tydeligt, om borger er uarbejdsdygtig af andre årsager 
end egen sygdom, sådan at borgerne får den mest hensigtsmæssige indsats ift. deres tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet. 
 
Sygedagpengeafdelingen har derfor kørt et forsøg med mulighed for screening af nye sager ved 
lægekonsulent fra Socialmedicinsk Enhed (SME) samt mini-lægeskøn. 
Minilægeskøn er en hurtig vurdering af det tidligt indhentede lægelige dokumentation set i forhold til 
borgerens arbejde og arbejdsmarkedsforhold. Formålet er at give en mere kvalificeret indsats og samtale 
med borgeren.
Screening og minilægeskøn er et forsøg der er støttet af Beskæftigelsesregionen og kører indtil ultimo juni 
2015. Herefter skal det vurderes hvilken effekt forsøget har haft. 
I øjeblikket indhentes der ca. 10 mini-lægeskøn om måneden samt screening af ca. 15-20 sager mundtligt 
ved lægekonsulent 1 gang månedligt. 
Forventningen til indsatsen har været tidligere raskmeldinger. Det er dog erfaringen hidtil, at forsøget med 
mini-lægeskøn ikke har haft det forventede resultat. 
 
Når forsøget med minilægeskøn udløber, vil Sygedagpengeafdelingen gerne satse på et sundhedsfagligt 
team, som kan lave grundige sundhedsfaglige vurderinger på alle sygedagpengesager ved opstart.
Med et sundhedsfagligt team vil vi kunne højne kvaliteten i screeningen og risikovurderingen som ligger til 
grund for sagsbehandlingen og indsatsen. 
 
Gevinsten ved dette vil dels være, at indsatsen i sygedagpengesagerne tidligst muligt målrettes det 
helbredsmæssige aspekt i borgernes situation, og dels at det bliver tydeligt, om andre sociale udfordringer 
kan varetages i et tværfagligt forløb. 
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Her ud over vil en tidlig sundhedsfaglig screening kunne rådgive og pege på hvilken type indsats, der 
bedst og hurtigst vil kunne understøtte i forhold til borgerens helbredsmæssige udfordringer. 
 
Et sundhedsfagligt team i Jobcenteret skal have et højt fagligt niveau og skal kunne helhedsvurdere alle 
sundhedsfaglige perspektiver. Derfor foreslås det at teamet består af to psykologer, en fysioterapeut og en 
ergoterapeut samt mulighed for ekstern lægekonsultation.
 
Coaching
En betydelig andel af sygedagpengemodtagerne har behov for coaching, som med fordel kan varetages 
internt i Jobcenteret.
Der er en stor andel af sygedagpengesagerne, hvor en midlertidig psykisk funktionsnedsættelse er årsag 
til sygemeldingen – herunder stress, angst og depression. 
I Sygedagpengeafdelingen i Frederikshavn Kommune foretages der løbende en optælling af, hvilke 
lidelser sygedagpengemodtagere er sygemeldte med. En opgørelse fra ultimo februar 2015 viser, at i 217 
ud af 824 verserende sager, er sygemeldingen begrundet i psykiske funktionsnedsættelser/diagnoser. Det 
er en andel på 26 %. 

Her ud over er der ’skjulte’ psykiske årsager til sygemeldinger, da mange vælger at sygemelde sig på 
grund af deres fysiske gener, selv om en psykisk belastning også er årsag til sygemeldingen.
I Jobcenter Frederikshavn bruges mange ressourcer på denne type sygedagpengesager, fordi det ofte 
viser sig sent i sagsforløbet, at der er andre bagvedliggende faktorer, som gør sig gældenden ift. 
sygemeldingen. 
 
Med coaching i Jobcenteret vil vi kunne udnytte den synergieffekt vi vil få ved at køre parløb mellem den 
beskæftigelsesfaglige indsats, og den coaching, som vil kunne bemyndige borgeren til at indgå i 
samarbejdet. 
Kvaliteten i coachingen er altafgørende for gode resultater, og derfor er det vigtigt, at det er psykologer 
som udfører coachforløbene. De vil også kunne sparre både i det sundhedsfaglige team og hos de 
sagsbehandlere, som forvalter myndighedsfunktionen. 
 
Forventet resultat
Hvis Jobcenteret satser på at lave sundhedsfaglige screeninger og coachforløb, og på den måde får 
fagligheden og samspillet mellem indsats og sagsbehandling ind i egen organisation, er forventningen, at 
vi med en kombination af et sundhedsfagligt sceeningsteam samt egne coachforløb i Jobcenteret, vil 
kunne opnå den rette kombination af beskæftigelsesfaglig og sundhedsfaglig indsats i egen organisation, 
og herved opnå betydeligt bedre resultater i Sygedagpengeafdelingen.
 
 
Fastholdelses- og beskæftigelsesfokus:
 
Indsatser og metoder
For en borger på sygedagpenge er fremtiden ordinær beskæftigelse, fleksjob, kontanthjælp eller 
førtidspension. 
Det bør være et bærende princip i sygedagpengepolitikken, at vi understøtter borgerne i at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet ad den korteste vej.
Til det formål har vi forskellige indsatser og metoder, som benyttes i en prioriteret rækkefølge, efter 
princippet om mindst mulig indgriben:
 

·       Raskmelding
·       Delvis raskmelding
·       Bredere vurderinger
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·       Virksomhedspraktik
·       Revalidering

 
En hurtig raskmelding er at foretrække, og de forebyggende indsatser understøtter dette.
Hernæst er en delvis raskmelding en god metode, da det erfaringsmæssigt har vist sig, at det har en 
positiv effekt for sygemeldte, at starte op på deltid. 
  
Prioritering af en bredere vurdering ift. arbejdsmarkedet har indflydelse på hvor mange Jobafklaringsforløb 
vi laver i Frederikshavn Kommune. 
Hensigten med Jobafklaringsforløb er, at der sker en tværfaglig vurdering af langvarige 
sygedagpengesager (sager som ikke kan forlænges efter Sygedagpengelovens bestemmelser – 
revurdering ved 22. uger) og at indsatsen også er tværfaglig, hvis der er behov for det. 
Med en bredere vurdering af borgerens muligheder på arbejdsmarkedet, vil borgerens vej til 
selvforsørgelse i nogle tilfælde være bedre understøttet af et beskæftigelsesfokus frem for 
Jobafklaringsforløb. 
Vurderingen skal selvfølgelig bero på en faglig vurdering – og i overensstemmelse med lovgivningen og 
den enkelte borgers situation. 
 
Virksomhedspraktikker – også tidligt i et sygedagpengeforløb - er også et godt redskab til afklaring ift. 
arbejdsmarkedet.   
Endelig er revalidering en mulighed for at understøtte borgerens vej tilbage på arbejdsmarkedet. 
 
Forventet resultat
Vurderes det, at en borger ikke længere er uarbejdsdygtig p. g. a. sygdom, jfr. Sygedagpengelovens § 7 
(en smal/bredere vurdering i forhold til arbejdsmarkedet), træffes der afgørelse herom, og borgeren 
tilbydes hermed ikke et Jobafklaringsforløb. I en sådan situation skal borgeren stå til rådighed ift. 
arbejdsmarkedet, og har mulighed for enten at søge kontanthjælp eller melde sig ledig i fagforeningen. 
I disse tilfælde er der risiko for klager, idet de faglige organisationer ikke altid er enige med kommunen i, 
om borger vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller skal i jobafklaringsforløb, hvilket også 
betyder nedsat takst i forhold til sygedagpenge (Se bilag: Henvisninger og forløbsoversigt: satser). 
 
Der behandles allerede nu mange klagesager, hvor vi i 2014 og til dato i 2015 har fået medhold i alle 
afgørelser vedrørende uarbejdsdygtighed jf.§ 7.
Det er vigtigt at understrege, at Sygedagpengeafdelingen behandler alle sager efter reglerne. Der 
indhentes relevante lægeerklæringer og vurderinger bliver foretaget på baggrund af den indhentede 
dokumentation. Borgerne bliver behandlet med respekt (Se også bilag: ’Når du bliver syg’).
 
Det er positivt at sygemeldte får så tæt en tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt.
For borgerne har en langvarig sygemelding oftest negative konsekvenser. Flere undersøgelser peger fx 
på, at en sygemelding over 3 måneder, ofte medfører konkurrerende lidelser for den sygemeldte.
Her ud over vil en prioritering af fastholdelses- og beskæftigelsesfokus i sygedagpengeindsatsen på sigt 
medføre en reduktion i antallet af verserende sager og langvarige tværgående forløb. Dette vil bevirke at 
der er mindre pres på sagsbehandlerne og ultimativt også en reduktion i omkostningerne på 
sygedagpengeområdet.
Derfor er det ultimativt i alles interesse at prioritere et fastholdelses- og beskæftigelsesfokus i 
sygedagpengeindsatsen.  
 
 
Kort om de nye regler på sygedagpengeområdet samt sagsbehandlingen og de nuværende 
indsatser
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Nye regler og sagsbehandling
Med fremrykning af revurderingstidspunktet er der et øget pres på Sygedagpengeafdelingen.
Allerede når sygedagpengesagerne kommer ind, skal der foretages en screening ift. at vurdere om sagen 
er en kategori 1, 2. eller 3 (Se bilag: Henvisninger og forløbsoversigt).
Her ud over er der krav om, at den sygemeldte skal have været hos egen læge allerede inden 8 ugers 
sygemelding, såfremt borgeren ikke har oplyst at være raskmeldt inden 8 uger. Dette for at sikre, at der er 
lægelig dokumentation for sygdommen, når sagen overgår til kommunens opfølgning.
 
Endelig skal alle sygedagpengesager revurderes ift. forlængelse inden 22 uger, og ikke som tidligere 
inden 52 uger. Dette betyder, at der skal tages stilling til forlængelse senest inden 4 ½ måned. Der er dog 
flere faktorer som bl.a. sen arbejdsgiveranmeldelse og tidligere sygemeldingsperioder, der gør, at der ofte 
er betydeligt kortere tid til at foretage revurderinger. 
 
Sygedagpengesagen kan ved 22 uger forlænges iht. 7 forlængelsesmuligheder (Se bilag: Henvisninger og 
forløbsoversigt).
 
Når det vurderes, at sagen ikke kan forlænges iht. de 7 forlængelsesmuligheder, men borger stadig er 
uarbejdsdygtig, skal borgeren tilbydes et Jobafklaringsforløb - og indenfor 4 uger herefter - have sin sag 
for Rehabiliteringsteamet. 
Rehabiliteringsteamet laver en tværfaglig vurdering og kommer med en indstilling til, hvad indsatsen i 
borgerens Jobafklaringsforløb skal indeholde.
 
Der skal således ske opfølgning i sygedagpengesagerne hver 4. uge. Sammenligner vi dette med 
opfølgningen før reformen - hvor opfølgning kun skulle ske hver 4. uge i kategori 2 sager men hver 3. 
måned i kategori 1 og 3 sager - er dette en fordobling i antallet af opfølgninger, hvilket selvfølgelig kræver 
ekstra ressourcer i afdelingen. 
Her ud over er Jobafklaringsforløb en helt ny indsats, hvor tværfaglige vurderinger og tværfaglige indsatser 
samt koordinerende sagsbehandling er en ny måde at arbejde på. 
Sygedagpengeafdelingen er kommet godt fra start med de nye arbejdsmetoder, men borgere, som har 
sager, der går til Jobafklaring, forbliver i sygedagpengeafdelingen i længere tid. På den måde vil vi ikke 
lukke sagerne, men få et større antal sager end hidtil – helt op til 100 sager/helårspersoner yderligere pr. 
år. 
Borgere i Jobafklaringsforløb modtager en ydelse tilsvarende kontanthjælpssatsen, som dog er uafhængig 
af samlevers/ægtefælles indkomst, og Jobafklaringsforløb kan have en varighed på få uger og op til 2 år. 
Hvis det skønnes relevant, kan en Jobafklaring forlænges op til yderligere 2 år, hvilket kan give en 
Jobafklaringsperiode på op til 4 år.
 
 
Nye tiltag i sygedagpengeafdelingen
Ud over ’mini-lægeskøn’, som udløber i juni, har sygedagpengeafdelingen 2 tiltag, som allerede er i gang, 
og som understøtter de bærende principper nemlig tidlig forebyggende indsats; sundhedsfaglige indsatser 
og fastholdelses- og beskæftigelsesfokus.
 
Samarbejde med Sundhedscentrene
Sygedagpengeafdelingen samarbejder med Sundhedscentrene om bl.a. kræftrehabilitering, diabetes og 
vægttab. Her har den sygemeldte mulighed for at deltage i undervisning og samtaler med 
fagprofessionelle. Det forventes at op imod 50 helårspersoner i 2015 vil gøre brug af samarbejdet med 
Sundhedscentrene. Erfaringerne har hidtil været positive. Sygedagpengeafdelingen oplever, at deltagerne 
tager større ejerskab af kontaktforløbet, og de bliver afklaret omkring deres sygedomsforløb og 
herigennem får mange et mere positivt arbejdsmarkedsperspektiv. 
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’Lær-at-tackle’ job og sygdom
Sygemeldte i kategori 2 (sygemelding over 8 uger men med klart og forudsigeligt behandlingsforløb) har 
ret til at deltage i et ’lær-at-tackle’ tilbud (mestringsforløb). Der er derfor krav til at kommunen kan tilbyde 
disse indsatser.
Hensigten med forløbet er, at sygemeldte lærer at mestre følger af sygdom i forhold til at fastholde en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Det forventes at indsatsen vil kunne give deltagerne redskaber til at mestre 
deres sygedomsforløb og de udfordringer, der typisk opstår på vejen tilbage i job. 
Sygedagpengeafdelingen har fået uddannet 3 undervisere, som er tovholdere på indsatsen, og indsatsen 
er hermed kørt i stilling. Første hold er startet medio maj.
 
Afdelingsleder for Sygedagpengeafdelingen Jytte Heisel deltager ved mødet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at politikken på sygedagpengeområdet drøftes og godkendes.
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
Der gives en status på decembermødet.
 
Afdelingsleder Jytte Heisel deltog i mødet.

Bilag
- 31882-15_v1_Politik på sygedagpengeområdet til AMU.marts2015.forslag.pdf (dok.nr.93443/15)
- Bilag.Henvisninger.forløbsoversigt.pdf (dok.nr.93442/15)
Når du bliver syg (dok.nr.58410/15)
Bilag.Guide til sygemeldte ledige (dok.nr.58420/15)
Bilag.Guide til sygemeldte i job (dok.nr.58412/15)
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2. Integrationsindsatsen i fremtiden

Sagsfremstilling
Den fremtidige indsats tager udgangspunkt i at øge integrationseffekten ved, at 
integrationen skal indeholde både den sprogmæssige del og den 
virksomhedsrettede del med henblik på hurtig selvforsørgelse. Forventningen med 
den fremtidige sammensætning af indsatsen er, at kunne opnå en væsentligt 
højere andel af nydanskere på egen forsørgelse efter endt integrationsprogram end 
hidtil.
 
Der skal være en kombination af sprogundervisning på sprogskolen og daglig 
kontakt med danskere på en arbejdsplads. Forudsætningen for integration er både 
sprog og job. Fremadrettet forventes det, at sprogundervisningen afvikles i både 
Frederikshavn og Skagen. Antallet af borgere på integrationsprogrammet har været 
stigende de senere år, hvilket sætter indsatsen under voldsomt pres og stigende 
sagsstammer hos jobkonsulenterne. Forventningen til antallet på kvoten er i 
fremtiden stigende grundet verdenssituationen. 

 2013 – 155 borgere
 2014 – 354 borgere 
 2015 – 204 borgere plus familiesammenføringer
 2016 – 184 borgere (foreløbige tal)

Ses der på aldersfordelingen er den markant største gruppe borgere i alderen 18-
39 år. Personer fra Syrien udgør næsten 33 % af målgruppen, derudover er der 
mange rumænere, polakker og thailændere. I 2015 forventes størstedelen af 
målgruppen at stamme fra Syrien, Eritrea, Afghanistan, Iran og Rusland 
(Tjetjenere).
 
Integrationsindsatsen i Frederikshavn er god. UGEBREVET A4 har i samarbejde 
med analysebureauet LG INSIGHT publiceret en analyse den 19. januar 2015, der 
undersøger, hvor hurtige de enkelte kommuner er til at få deltagere i 
integrationsprogrammet i arbejde. Frederikshavn kommune er placeret lige under 
landsgennemsnittet. Ud af 210 integrationsforløb er 11,4 % selvforsørgende efter 
26 uger og 20,5 % er selvforsørgende efter 52 uger. 
 
Dog er der plads til forbedringer på aktivitetssiden, hvor antallet af aktiviteter ikke er 
steget i samme grad som antallet af borgere i integrationsindsatsen. Det betyder, at 
aktivitetsgraden har været faldende. Derudover er antallet af aktiviteter i private 
virksomheder stort set fraværende. Langt de fleste afslutter 
integrationsprogrammet til kontanthjælp. Der vil derfor være store gevinster ved en 
mere virksomhedsrettet indsats, hvor flere borgere afsluttes til ordinær 
beskæftigelse.  
 
Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et branchepakkeforløb, der bibringer borgerne 
motivation og kompetencer og styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15981
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: IR/AMU
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I branchepakkerne er der fastlagt målbare niveauer og generelle kompetencekrav 
for hvert modul, der skal være opfyldt før borgeren kan gå til næste modul. 
Kompetencekravene er bestemt ud fra nogle almene faglige og personlige 
kompetencer, som er gældendende indenfor de enkelte brancher. Ambitionen for 
indsatsen i Frederikshavn Kommune er, at forbedre beskæftigelseseffekten med en 
tredobling.  
 
Branchepakkerne bygger på følgende moduler: 

 Introduktionsforløb – fælles 8 ugers introduktionskursus, hvor borgerne 
introduceres til branchepakkerne, og hvor borgerne kompetenceudvikles 
personligt og fagligt. På introduktionsforløbet afdækkes borgernes 
ressourcer, og borgeren træffer valg af branchepakke.

 Et ’”snuse”-virksomhedsforløb, der består af korte revarende praktikophold 
på virksomheder, hvor borgerens valg af branche ”virkelighedstestes”.

 Første virksomhedsforløb: I første forløb trænes og grundlægges nogle 
almene basiskompetencer inden for brancheområdet. Det omfatter både 
faglige, sproglige og personlige kompetencer.

 Andet virksomhedsforløb: I andet virksomhedsforløb trænes og 
grundlægges tekniske kvalifikationer inden for branchen, bl.a. gennem 
deltagelse i arbejdsmarkedsfaglige uddannelser.

 Tredje virksomhedsforløb: I tredje virksomhedsforløb vedligeholdes 
kompetencer, og borgeren placeres strategisk (geografisk og i 
delbrancher), hvor der er mange jobåbninger. 

Branchepakkerne udarbejdes og tilpasses i forhold til mulighederne på det lokale 
arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune og derfor også potentialerne for 
arbejdskraft indenfor de 4 vækstspor.  
 
Den samlede indsats for nydanskere samles i en integrationsafdeling med ansvar 
for alle nydanskere – flygtninge, indvandrere og kvoteflygtninge fra ikke vestlige 
lande samt alle EU-borgere, som kommer til Danmark for at arbejde og eventuelt 
bosætte sig. Det vil betyde, at der kan laves en målrettet, specialiseret og 
sammenhængende indsats for både nye og herboende nydanskere. Borgere der er 
overgået til Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven), der er 
karakteriseret ved manglende integration, sprogkundskaber og tilknytning til 
arbejdsmarkedet vil også komme i betragtning til branchepakkerne. 
 
Anders Ferløv Andersen, leder af integrationsteamet i jobcenteret, Frederikshavn 
Kommune, deltager i mødet den 8. juni 2015 i Arbejdsmarkedsudvalget.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken for den fremtidige integrationsindsats i 
Frederikshavn Kommune godkendes. 

Beslutning Integrationsråd den 2. juni 2015
Centerchef Flemming Søborg fremhævede, at tankerne bag det beskrevne forslag 
er at sproguddannelsen i højere grad skal være virksomhedsrettet, og at ren 
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sprogindlæring skal neddrosles. De virksomhedsrettede forløb bliver brancherettet 
ud fra kendte behov, og AOF sprogundervisningen tilpasses branchen. 
Arbejdsmarkedscentret begynder at analysere virksomhedsbehovet i slutningen af 
september, hvorefter der udvikles branchepakker. Der arbejdes sideløbende med 
at få godkendt etablering af en socialøkonomisk virksomhed, som kan stille 
virksomhedspraktikker til rådighed. Afslutningsvis oplyste centerchef Flemming 
Søborg, at modellen er inspireret af LG-Insight, som via tilskud fra ministeriet kan 
tilbyde projektet til 175.000,00 kr. Udgiften forventes hurtigt at blive tjent ind, i og 
med flere flygtninge kommer i virksomhedspraktik og videre ud i arbejde eller 
uddannelse.  
 
Integrationsrådet påtaler det positive i den nytænkning, der er igangsat på området. 
Afdelingsleder Anders Ferløv oplyste, at virksomhederne er begyndt at henvende 
sig for ad den vej at sikre sig en fremtidig velkvalificeret arbejdskraft.
Generel stor ros til integrationsteamet, både fra afdelingsleder Anders Ferløv og fra 
frivillighedsgruppen under Røde Kors i Skagen. 
Stor ros fra Integrationsrådet til integrationsteamet, til embedsmændene og til 
kreatørerne bag projektet. 
 
Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes og de faglige organisationer inddrages på linje med 
arbejdsgivere.
 
Afdelingsleder Anders Ferløv deltog i mødet.

Bilag
Alle skal bidrage_flygtninge og indvandrere hurtigere i beskaeftigelse pdf.pdf (dok.nr.76766/15)
Beskæftigelsesindsatsen i Fremtiden.pdf (dok.nr.92774/15)
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3. Budgetrevision pr. 30.04.2015

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Center for Økonomi og Personale 
foretaget budgetrevision pr. 30.04.2015 for Arbejdsmarkedsudvalgets område. 
Budget og hidtidigt forbrug er gennemgået og sammenholdt med mængder og 
aktiviteter samt øvrige budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet 
en redegørelse.
 
Budgetrevisionen viser, at omkostningsstederne under ét udgør et merforbrug på 
17,1 mio. kr.
 
Med udgangspunkt i de 17,1 mio. kr. har Center for Arbejdsmarked iværksat 
følgende administrative tiltag.
 
Vedrørende forsikrede ledige:
Styrket virksomhedsrettet aktivering (øget refusionsprocent) 2,0 mio. kr.
Vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp:
Styrket virksomhedsrettet aktivering og nyttejob (øget 
refusionsprocent) 1,0 mio. kr.
Intensiveret jobformidling for kontanthjælpsmodtagere (flere i 
selvforsørgelse) 2,5 mio. kr.
Stop for tilgang af kontanthjælpsmodtager (vende i døren) 2,5 mio. kr.
Vedrørende sygedagpengemodtagere:
Flere praktikpladser (øget refusionsprocent) 1,0 mio.kr.
Flere i jobafklaring (- 1,5 mio. kr. på sygedagpenge + 1 mio. kr. 
på jobafklaring) 0,5 mio.kr.
I alt administrative tiltag 9,5 mio. kr.

 
Når disse tiltag er implementeret udgør merforbruget 7,6 mio. kr.
 
Med henblik på at opnå balance ved årets udgang er det Center for 
Arbejdsmarkeds opfattelse, at det vil være nødvendigt at styrke indsatsen i 
jobcenteret. Styrkelsen af indsatsen i jobcenteret kan ske ved en omfordeling 
mellem aktiviteten på Arbejdsmarkedsudvalgets område (konto 5) og 
Økonomiudvalgets område (konto 6).
 
Da der er tale om en flytning mellem udvalg, kræver det en politisk beslutning. 
Derfor skal der politisk tages stilling til følgende forslag.
 
Der flyttes 3,6 mio. kr. fra konto 5 til konto 6. Disse 3,6 mio. kr. skal bruges til 
følgende. 
 
Ekstra sagsbehandlere 1,0 mio. kr.
Etablering af sundhedsteam 1,1 mio. kr.
Styrkelse af jobbutik 1,5 mio. kr.
I alt administrative tiltag 3,6 mio. kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11229
 Forvaltning: CØP
 Sbh: hajk
 Besl. komp: AMU/ØU/BR
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 Styrkelsen af indsatsen i jobcenteret vil ske ved overførsel af medarbejdere fra 
Projektafdelingen. Derved sker der en besparelse på løn på 3,6 mio. kr. på konto 5.
 
Ud over dette vil der ske en afvikling af aftaler med anden aktør på 
sygedagpengeområdet og til coachforløb. Dette vil medføre en besparelse på 3,0 
mio. kr. i 2015.
 
Den styrkede indsats i jobcenteret vil medføre færre borgere på offentlig 
forsørgelse og dermed en besparelse på forsørgelsesydelsen på 4,6 mio. kr. i 
2015.
 
 
Administrative tiltag 9,5 mio. kr.
Politisk beslutning:
Overførsel af medarbejdere til Jobcentret (konto 5 til konto 6) 0,0 mio. kr.
Afvikling af aftaler med anden aktør 3,0 mio. kr.
Besparelse på forsørgelsesydelse 4,6 mio. kr.
I alt administrative og politiske tiltag 17,1 mio. kr.

 
 
For 2016 og efterfølgende år vil overførslen og besparelserne have helårsvirkning. 
Overførslen af løn fra konto 5 til konto 6 vil have helårsvirkning med 7,2 mio. kr. 
Besparelsen på at afvikle aftalerne med anden aktør vil have helårsvirkning med 9 
mio. kr. Besparelsen på forsørgelse vil have helårsvirkning med mere end 4,6 mio. 
kr., men da refusionsreglerne forventes ændret pr. 1. januar 2016, kan 
helårsvirkningen ikke opgøres med sikkerhed.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at 
 

1)     budgetrevisionen med udvalgets bemærkninger videresendes via 
Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

2)     Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der overflyttes 
3,6 mio. kr. i 2015 og 7,2 mio. kr. i 2016 og overslagsårene fra 
Arbejdsmarkedsudvalgets budget til Økonomiudvalgets budget.

3)     Center for Arbejdsmarked bemyndiges til at afvikle aftaler med anden 
aktør vedrørende sygedagpengesager og coachforløb.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
budgetrevision april 2015 AMU (dok.nr.78591/15)
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4. Fællessamtaler med a-kasserne

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesreformen betyder et større samarbejde mellem a-kasserne og 
jobcentrene, hvilket både er til gavn for de ledige og virksomhederne i 
kommunerne. De ledige vil opleve en større sammenhæng i indsatsen, og de skal 
ikke til møder flere steder.  Virksomhederne vil opleve en større koordineret indsats 
i forhold til at matche de ledige med jobåbninger på arbejdsmarkedet. 
Beskæftigelsesreformen indebærer, at alle nyledige forsikrede ledige er forpligtede 
til at deltage i samtale på jobcentret hver måned de første 6 måneder. 
 
I perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 kan de ledige imidlertid vælge, at samtalen i 
4/5 måned kan være en fælles samtale med både a-kasse og jobcenter. Hertil 
kommer at samtalen i 16. ledighedsmåned også kan være en fællessamtale. Fra 1. 
juli 2016 vil fællessamtalekonceptet blive endeligt indfaset ved, at også den første 
samtale efter nytilmelding er en fællessamtale. Det betyder, at 1. juli 2015 til 1. juli 
2016 skal en af samtalerne i de første seks måneder afholdes i fællesskab med a-
kassen, og fra 1. juli 2016 skal mellem en og to samtaler afholdes i fællesskab med 
a-kassen. 
 
Frederikshavn er i samarbejde med Hjørring og Brønderslev i gang med 
udarbejdelsen af en fælles skabelon for samarbejdet med a-kasserne – en 
”Vendsyssel aftale”. Samarbejdet blev indledt med et fællesmøde i Aalborg, hvor 
alle de nordjyske kommuner og a-kasser deltog.  Aftaleskabelonen forventes 
anvendt i forhold til samtlige 25 a-kasser. Den fælles aftale indebærer, at hver 
kommune kan vedhæfte ”lokale” bilag fx i forhold til aftaler om, hvor samtalen skal 
afholdes, at de lokalt politiske vedtagne strategier skal følges, aftalte rammer for 
det konkrete indhold i fællesaftalerne mm..     
 
I forhold til den praktiske gennemførelse, er der mellem de 3 kommuner aftalt faste 
tider for mødeplanlægningen – dette for at imødekomme:

 at a-kasserne og jobcentret har faste dage, hvor samtalerne gennemføres
 at de centrale a-kasser kan sende én medarbejder til samtalerne, der 

således kører rundt til alle 3 kommuner og afholder samtaler på den 
samme dag

 at a-kasserne i Vendsyssel har forskellige faste dage i de 3 kommuner

Center for Arbejdsmarked ønsker af ressourcemæssige hensyn, at alle 
fællessamtaler for borgene i Frederikshavn Kommune foregår i Frederikshavn. I 
forhold til Skagen, så vil dette ikke ændre på strategien om tidlig indsats for 
borgere fra Skagen før efter 1. juli 2016, da fællessamtalerne indtil denne dato 
afholdes i hhv. 4. og 16. måned. Center for Arbejdsmarked har ligeledes ansvaret 
for beskæftigelsesindsatsen på Læsø, hvor flere a-kassen har givet udtryk for, at 
de ønsker at samtalerne med disse borgere afholdes i Frederikshavn. Dog er der 
så få borgere på Læsø, der er i målgruppen for fællessamtaler, at det vil være 
mest hensigtsmæssigt at aftale fra gang til gang, hvor samtalerne afholdes.  

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17221
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. 
komp: Arbejdsmarkedsudvalget
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget om 
afholdelsen af fælles samtaler i Frederikshavn. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Koordinerede FællessamtalerNY.pdf (dok.nr.92798/15)
Samlet A-kasseoversigt.pdf (dok.nr.89860/15)
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5. Tilbud - integrationsindsats  Lukket sag

 Sagsnr: 15/15981
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. 
komp: Arbejdsmarkedsudvalget
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6. Orientering: Indsatsstrategi for de arbejdsmarkedsparate 
ledige

Sagsfremstilling
I forlængelse af Arbejdsmarkedsudvalgets temadag om efterspørgselsorienteret 
arbejdskraft den 9. marts 2015 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en 
indsatsstrategi for de arbejdsmarkedsparate ledige. De arbejdsmarkedsparate 
ledige defineres som de forsikrede ledige og de jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 
Indsatsstrategien er i store træk den samme for alle arbejdsmarkedsparate ledige, 
uanset om de er forsikrede ledige eller jobparate kontanthjælpsmodtagere. 
 
Formålet med indsatsstrategien er, at de arbejdsmarkedsparate ledige skal tilbydes 
den hurtigste vej i varig beskæftigelse, og at den rigtige indsats kan igangsættes 
når som helst i ledighedsperioden. 
 
De overordnede rammer
Arbejdsmarkedsudvalget formulerede på temadagen en række nøgleprincipper, 
som kan ses i sammenhæng med indsatsstrategien: 

 Center for Arbejdsmarked skal fokusere på de ledige, der er tættest på 
arbejdsmarkedet. De jobparate ledige skal have de fornødne kvalifikationer 
til at matche virksomhedernes behov. For indsatsstrategien betyder det 
blandt andet, at der er fokus på formidling af ordinære jobs, og at der 
arbejdes systematisk på at vende de ledige i døren. 

 Center for Arbejdsmarked skal målrette anvendelsen af eksterne 
leverandører til at varetage de indsatser, som der ikke er kompetencer til at 
udføre internt i centret.

 Center for Arbejdsmarked skal løfte ledige fra ufaglært til faglært, når 
arbejdsmarkedsperspektivet er stærkt på det lokale eller det regionale 
arbejdsmarked. 

De arbejdsmarkedsparate ledige skal have tilbud, der peger på enten job eller 
uddannelse. På denne baggrund – og med udgangspunkt i lovgivningen – tilbyder 
Center for Arbejdsmarked virksomhedsvendt indsats og uddannelsesindsats. 
 
Virksomhedsvendt indsats
Center for Arbejdsmarked har stort fokus på ordinære job, og jobskabelse og 
jobformidling har høj prioritet.
 
Når der igangsættes virksomhedsrettede tilbud, skal de altid være meningsfulde og 
forøge den lediges mulighed for at opnå ordinær beskæftigelse.
 
Udgangspunktet er, at alle tilbud skal være virksomhedsrettede. Årsagen hertil er, 
at virksomhedsrettede tilbud har vist størst effekt i forhold til at få ledige tilbage i job.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16912
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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Tilbudsviften er virksomhedspraktik, løntilskud og jobrotation. 
 
Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktikker igangsættes efter behov. Der er fokus på at skabe gode 
match mellem de lediges kvalifikationer og virksomhedens behov for arbejdskraft. 
 
En virksomhedspraktik anvendes blandt andet:

 når ledige gerne vil afprøve et nyt arbejdsområde
 når ledige gerne vil have foden indenfor i en virksomhed
 til at udbygge lediges virksomhedsnetværk
 når nyerhvervede faglige kompetencer skal afprøves i praksis

Job med løntilskud
Job med løntilskud bevilges som udgangspunkt maksimalt i op til fire måneder i 
offentlige virksomheder og i op til tre måneder i private virksomheder. 

Et job med løntilskud anvendes blandt andet:

 når lediges faglige opkvalificering kan foregå på arbejdspladsen
 når ledige har brug for en større erhvervserfaring inden for de områder, 

hvor der søges job. 
 når ledige skal erhverve erhvervserfaring for at blive optaget på en 

uddannelse
 når ledige skal opnå en større tilknytning til arbejdsmarkedet

Et privat job med løntilskud kan forlænges udover tre måneder, hvis:

 der foreligger en garanti for et ordinært job efterfølgende
 det er en betingelse for, at den ledige kan påbegynde en uddannelse
 det er hensigtsmæssigt i forhold til erhvervelse af faglige, sociale eller 

sproglige kompetencer

Lovgivningsmæssigt kan et privat job med løntilskud vare i op til seks måneder.
 
Jobrotation
Jobrotationsprojekter igangsættes, hvor det giver effekt. Det nye regelsæt for 
jobrotation, hvor bl.a. statsrefusionen nedsættes til 60 procent, giver ikke anledning 
til ændring af Center for Arbejdsmarkeds praksis.  
 
Jobunderstøttende forløb
Der kan igangsættes jobunderstøttende forløb hos anden aktør eller internt i Center 
for Arbejdsmarked (Jobjagt). Et jobunderstøttende forløb består af individuel 
sparring efterfulgt af et virksomhedsrettet tilbud.
 
Uddannelsesindsats
Arbejdsmarkedsparate ledige, der har behov for et uddannelsesløft for at komme i 
varig beskæftigelse, tilbydes en uddannelsesindsats. 
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Da de arbejdsmarkedsparate ledige har meget forskellige forudsætninger, har de 
ikke brug for samme uddannelsesindsats. For at kunne tilbyde den indsats, der 
virker bedst for den enkelte, har Center for Arbejdsmarked valgt at opdele de 
arbejdsmarkedsparate ledige i fire målgrupper, der markerer graden af tilknytningen 
til arbejdsmarkedet.
 
Herudover har Center for Arbejdsmarked generelt fokus på at løfte fra ufaglært til 
faglært gennem voksenlærlingeordningen.  
 
Nedenstående skema viser uddannelsesindsatsen fordelt på målgrupper.
 
 
Målgruppe

 
Kendetegn

 
Indsats

 
1. Velkvalificerede faglærte 

og ufaglærte, som 
forventes at komme i 
arbejde inden for seks 
måneder. 
 
Efterspurgte kompetencer.
 
Stærk og kontinuerlig 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  

 
Minimal uddannelsesindsats.
 
Ultrakorte uddannelsesforløb kan 
bevilliges ved jobgaranti.
 
Realkompetencevurdering til de 
ufaglærte.
 
Seks ugers jobrettet uddannelse fra 
første ledighedsdag for ufaglærte og 
faglærte dagpengemodtagere samt 
dagpengemodtagere med korte 
videregående uddannelser, der 
samtidig har en erhvervsfaglig 
uddannelse.

 
2. Faglærte og ufaglærte 

med gode kompetencer, 
men hvor kompetencerne 
er forældede eller ikke 
tilstrækkeligt 
specialiserede. 

De kan komme fra fag, der 
er i tilbagegang, eller de 
kan have uddannet sig 
inden for fag, hvor der ikke 
er efterspørgsel.

Behov for en 
uddannelsesindsats for at 
få en varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

 
Mellemlang til langvarig 
uddannelsesindsats.
 
Realkompetencevurdering til de 
ufaglærte.
 
Seks ugers jobrettet uddannelse fra 
første ledighedsdag for ufaglærte og 
faglærte dagpengemodtagere samt 
dagpengemodtagere med korte 
videregående uddannelser, der 
samtidig har en erhvervsfaglig 
uddannelse.
 
Den regionale uddannelsespulje. Der 
kan bevilges korte erhvervsrettede 
uddannelsesforløb inden for 
fagområder, hvor der forventes 
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Jævnlige 
ledighedsperioder.

jobåbninger inden for de næste seks 
måneder.
 
Puljen til uddannelsesløft. Der kan 
fra 1. juli 2015 bevilliges 
uddannelsesløft af ledige 
dagpengemodtagere, der er over 30 
år, og som enten er ufaglærte eller 
faglærte med en forældet 
uddannelse. Uddannelsesløftet skal 
gennemføres på en ydelse, der 
svarer til 80 % af den højeste 
dagpengesats med mulighed for at 
låne op til den hidtidige 
dagpengesats.
 
Der kan bevilges individuelle 
opkvalificeringsforløb, såfremt den 
ledige har en jobgaranti, eller at det 
forventes at forberede den lediges 
mulighed for job inden for områder 
med gode eller rigtig gode 
beskæftigelsesmuligheder ifølge 
Arbejdsmarkedsbalancen.

 
3.

 
Faglærte og ufaglærte 
med mangel på 
erhvervsfaglige 
kompetencer. 
 
Problemstillinger som 
f.eks. ordblindhed eller 
begrænsede 
danskkundskaber gør det 
vanskeligt at tilbyde en 
uddannelsesindsats.
 
Svag tilknytning til 
arbejdsmarkedet med 
mange ledighedsperioder 
og risiko for 
langtidsledighed.

 
Behovsanalyse.
 
Fastlæggelse af, om der er behov for 
sprogskole, ordskole eller anden 
afklaring, før der iværksættes en 
uddannelsesindsats.
 
Undersøgelse af, om den ledige har 
motivation og evner til uddannelse.
 
Herefter kan der tilbydes en 
uddannelsesindsats, der svarer til 
målgruppe 2.
 
 

 
4 Uddannelsesniveau, der 

er højere end faglært, 
typisk en mellemlang eller 
lang videregående 
uddannelse. 

 
Minimal uddannelsesindsats.
 
Ultrakorte uddannelsesforløb kan 
bevilliges ved jobgaranti. 
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til 
efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
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7. Orientering: Svar fra indenrigsministeriet vedrørende 
transportudgifter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune rettede på vegne af Integrationsudvalget og 
Arbejdsmarkedsudvalget henvendelse til Indenrigsministeriet med henblik på 
regelharmonisering mellem kontanthjælpsmodtagere og personer omfattet af 
integrationsprogrammet. 
 
Sagen omhandler danskuddannelse til borgere på integrationsprogrammet, som 
deltager i obligatorisk danskuddannelse som led i deres integrationsforløb. Borgere 
på integrationsprogrammet er flygtninge, som har fået opholdstilladelse i Danmark, 
hvorefter kommunerne har pligt til at boligplacere målgruppen som led i 
integrationen. 
 
I Frederikshavn Kommune boligplaceres med ønske om at sikre geografisk 
spredning, hvilket medvirker til at modvirke ghettodannelse og sørge for at få 
borgerne så tæt på en normal dansk hverdag som muligt. 
 
Borgere på integrationsprogrammet har pligt til at deltage i danskuddannelse og 
når denne er bestået, er de berettiget til fuld kontanthjælp og har samtidig 
oparbejdet gode sproglige kompetencer i forhold til at begå sig på arbejdsmarked. I 
Frederikshavn Kommuner er det AOF Nord, som afholder undervisningen i 
danskuddannelse og undervisningen forgår på sprogskolen i Frederikshavn. Center 
for Arbejdsmarked (CAM) afholdt i 2014 det obligatoriske udbud af 
danskuddannelse, som AOF vandt.  
 
Det stigende antal flygtninge som opnår opholdstilladelse har betydet, at CAM har 
boligplaceret forholdsvis mange flygtninge i alle kommunens større byer. 
Udfordringer er, at undervisningen forgår i Frederikshavn og at vi, ifølge 
lovgivningen, ikke har mulighed for at dække transportudgifterne for transport til og 
fra undervisningen, sådan som vi normalt har mulighed for at gøre, når f.eks. 
kontanthjælpsmodtagere deltager i undervisning som led i deres kontaktforløb. For 
borgere der er bosat i Frederikshavn, udgør dette ikke et problem, men for borgere, 
som er boligplaceret i Skagen, opleves dette som en forskelsbehandling. 
 
I forbindelse med udbuddet af danskuddannelse undersøgte CAM muligheden for 
også at oprette et danskuddannelsesforløb i Skagen, men den samlede vurdering 
var, at der ikke ville være kursister nok til at sikre kvalitet i undervisningen. 
Derudover vil det også medføre forholdsvis store ekstraudgifter at oprette 
undervisningsforløb i Skagen. 
 
CAM har løbende drøftet udfordringen med Integrationsrådet og afholdt møder med 
borgerne det seneste år. Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget behandlet 
udfordringen, men uden at finde en holdbar løsning. Endeligt har CAM to gange 
(11. juli og 11. september 2014), på vegne af Integrationsrådet, rettet henvendelse 

 Åben sag

 Sagsnr: 10/3493
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: IR/AMU
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til Indenrigsministeren, men uden at denne har besvaret henvendelsen. 
Henvendelsen skal ses i relations til ministerens ønske om at få gode ideer til 
regelforenkling. Integrationsrådet opfordrede til, at ligestille borgere på 
integrationsprogrammet med almindelige kontanthjælpsmodtagere, så 
kommunerne får mulighed for at dække transportudgifter.
 
Svar fra indenrigsministeren
Efter en længere periode er der endelig kommet svar fra indenrigsminister Morten 
Østergaard. Medlem af Folketinget Karsten Lauritzen (Venstre) stillede følgende 
spørgsmål til ministeren:
 
”Mener ministeren, at det er rimeligt, at Frederikshavns Kommune ikke har fået 
svar på deres henvendelser om danskundervisning for borgere, som deltager i 
danskundervisning under integrationsprogrammet til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet fra den 11. juli 2014 og 11. september 2014, og hvornår agter 
ministeren at give Frederikshavns Kommune et svar?”
 
Efterfølgende har Frederikshavn Kommune modtaget følgende svar fra Morten 
Østergaard:
 
”I regeringens forslag til ændring af integrationsloven mv. (L198), som udmønter 
regeringens integrationsudspil fra marts 2015, er der fokus på problemstillingen om 
transportudgifter. I lovforslaget foreslås, at reglerne i integrationsprogrammet og i 
den generelle indsats for kontanthjælpsmodtagere harmoniseres. Det indebærer, at 
en udlænding, der deltager i et integrationsprogram, får ret til 
befordringsgodtgørelse for den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor 
tilbud mv. gennemføres, for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. 
Udlændinge, der deltager i et integrationsprogram, vil derudover, efter jobcentrets 
vurdering, kunne få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden som hel eller delvis 
godtgørelse for anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i tilbud mv. Jeg ved, 
at I i kommunerne står overfor en stor opgave med modtagelse og integration af 
den øgede tilstrømning af flygtninge. Jeg håber, at løsningen af problemstillingen 
om transportudgifter i regeringens lovforslag kan være med til at understøtte jer i 
dette vigtige arbejde.”
 
Såfremt lovforslaget vedtages, er det Center for Arbejdsmarkeds vurdering, at der 
vil ske en regelharmonisering, hvilket betyder, at borgere på 
integrationsprogrammet sidestillet med kontanthjælpsmodtagere. Det medfører en 
mulighed for at refundere transportudgifter til borgere som f.eks. er bosat i Skagen, 
men deltager i danskundervisning i Frederikshavn by.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
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Bilag
Henvendelse til økonomi- og inderigsministeren fra Karsten Lauritzen vedrørende 
transportudgifter..pdf (dok.nr.90614/15)
Svar til Frederikshavn Kommune fra Morten Østergaard vedr. transportudgifter..pdf (dok.nr.90612/15)
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8. Orientering: Sygefravær Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt 1. kvartal 2015 i Frederikshavn 
Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 
med 13 måneders tilbageblik for perioden marts 2014 til og med marts 2015 vist pr. 
måned.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). 
 
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015 (dok.nr.86205/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: hewa
 Besl. komp: AMU
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9. Orientering: Statistik

Sagsfremstilling
Den virksomhedsvendte indsats har samlet set, de seneste 6 måneder, været 
udsat for en svag stigning og er på niveau med samme måneder sidste år. I alt var 
der i maj 2015 712 virksomhedsrettede aktiviteter.
 
Det er primært virksomhedspraktik, som har gennemgået en stigning i 2015. 
Antallet af personer i virksomhedspraktik er i maj 2015 på ca. 550 personer, hvilket 
er en stigning på ca. 130 aktiviteter i forhold til januar 2015. Også antallet af 
personer i nytteindsats er stedet. Fra 65 personer i januar 2015 til 103 i april. 
Udviklingen skyldes især, at der bliver visiteret flere kontanthjælpsmodtagere til 
indsatsen. Derimod er antallet af personer ansat med løntilskud faldet. Fra ca. 220 i 
efteråret 2013 til ca. 140 i april 2015. Et fald på over 33 %. 
 
Antallet af personer, der er ansat som jobrotationsvikarer ligger på et stabilt niveau 
over 200. I maj 2015 var der 210 personer ansat som rotationsvikarer, hvilket dog 
er under niveauet fra sammen måned sidste år, hvor der var ansat 275 
rotationsvikarer.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Statistik AMU. Opdateret til og med maj måned 2015..pdf (dok.nr.93689/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/770
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. 
komp: Arbejdsmarkedsudvalget
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10. Eventuelt

Sagsfremstilling
Intet

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1057
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: AMU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
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Helle Madsen

  

    

Erik Kyed Trolle

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Jytte Høyrup
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