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1. Budgetoplæg 2016 for Arbejdsmarkedsudvalgets områder

Sagsfremstilling
Direktøren har indenfor den udmeldte budgetramme for Arbejdsmarkedsudvalgets 
område udarbejdet et administrativt budgetoplæg. Dette oplæg udgør, sammen 
med de øvrige områders bidrag, Direktionens budgetforslag, som udsendes til alle 
medlemmer af byrådet.
 
I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu 
det administrativt udarbejdede budgetforslag. Arbejdsmarkedsudvalgets 
budgetdrøftelser gennemføres den 17. august 2015. Økonomiudvalgets møde hvor 
budgetrammerne fastlægges, afholdes den 18. august 2015, så eventuelle 
ændringer efter dette møde vil blive forelagt Arbejdsmarkedsudvalget på et senere 
møde.
 
Budgettet beskrives i bilag, bestående af et hæfte indeholdende en tekstmæssig 
beskrivelse af de enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt 
specifikationer mv.
Materialet vil danne grundlag for administrationens præsentation af 
budgetforslaget. 
 
Punktet afsluttes med, at udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle 
ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til 
Økonomiudvalget.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
drøfter og godkender budgetoplægget for 2016.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Udvalget følger indstillingen.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Budgetoplæg 2016 Arbejdsmarkedsudvalget.pdf (dok.nr.130632/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11229
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/ØU/BR
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2. Bosætning af udenlandsk arbejdskraft i Frederikshavn 
kommune

Sagsfremstilling
For at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder 
ønsker Center for Arbejdsmarked og Udvikling og Erhverv, at igangsætte et projekt, 
der har til formål at øge bosætningen af kvalificerede udenlandske borgere med 
deres familier. De bliver herved skatteydere, hvilket genererer vækst i 
lokalsamfundet og øger befolkningstallet.
 
Baggrund
Frederikshavn Kommune udvikler sig positivt på mange fronter med et erhvervsliv i 
vækst, der står stærkt på det globale marked. To store havneudvidelser, udsigt til 
flere tusind nye jobs med god løn, uddannelser der fører til job, og attraktive boliger 
til fornuftige penge.
 
Det samlede byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i Frederikshavn 
Kommune som lokalsamfund. Byrådsmedlemmerne arbejdede med ”Strategisk 
fokusering på lokalsamfundets muligheder”, og emnet blev debatteret ud fra 
synsvinklerne arbejdskraft, uddannelse, synlighed, byer og velfærd.
 
I forhold til arbejdskraft var et opmærksomhedspunkt at sikre tilstrækkelig 
kvalificeret arbejdskraft. Mange borgere – især unge – er igennem de senere år 
flyttet fra kommunen, og mange ældre forlader arbejdsmarkedet.
 
Beregninger viser, at der frem mod 2021 kommer til at mangle 4.500 personer i 
arbejdsstyrken i Frederikshavn Kommune. Det sker dels som følge af 2.000 nye 
job, dels på grund af naturlig afgang fra arbejdsmarkedet. I perioden 2011-2014 er 
befolkningstallet faldet med 1177 borgere, og i perioden 2014-2016 forventes et 
fald på godt 700 borgere.
 
Det er ikke sandsynligt, at udfordringerne alene kan løses ved at bringe 
kommunens ledige i job. Center for Arbejdsmarked gør kontinuerligt en indsats for 
at opkvalificere kommunens ledige, så de kan komme i betragtning til de ledige job. 
Der arbejdes eksempelvis med at øge antallet af voksenlærlinge og opkvalificere 
ufaglærte til faglærte. Arbejdsstyrken er dog ikke stor nok til at dække 
virksomhedernes behov.
 
Det er heller ikke sandsynligt, at tilflytningen fra andre danske kommuner kan øges 
mærkbart. Det skyldes, at beskæftigelsen generelt udvikler sig positivt i Danmark. 
På det maritime område konkurrerer havnene i Skagen og Frederikshavn allerede 
med f.eks. Esbjerg Havn, det tidligere Lindø Værft i Odense og Grenå Havn om 
den arbejdskraft, der er tilgængelig.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/18884
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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Gevinster ved øget bosætning
Ved at øge den udenlandske bosætning vil velkvalificerede udenlandske 
medarbejdere få en stærkere tilknytning til kommunen, og det vil medvirke til at 
understøtte virksomhedernes fortsatte vækst og udvikling. 
 
Udenlandsk bosætning vil også have en række positive sideeffekter på 
lokalsamfundet:

 Kommunens økonomi forbedres og forberedes til udgiften til flere ældre 
borgere.

 Virksomhedernes vækst- og udviklingsstrategier understøttes.
 Børnetallet påvirkes positivt til gavn for institutioner, skoler og foreningsliv.
 Hussalget og detailhandelen påvirkes positivt.

Undersøgelse af virksomhedernes erfaringer med udenlandsk arbejdskraft 
Center for Arbejdsmarked og Udvikling og Erhverv gennemførte i begyndelsen af 
2015 en undersøgelse af virksomhedernes hidtidige erfaringer med udenlandsk 
arbejdskraft. Undersøgelsen tog udgangspunkt i en interviewrunde med 
virksomhedsledere og udenlandske medarbejdere i fire større virksomheder (Nicon, 
Victor, Karstensens Skibsværft og Elcor). 
 
Interviewene havde til formål at klarlægge, hvorfor de udenlandske medarbejdere 
arbejder i kommunen. Der blev også spurgt ind til de udenlandske medarbejderes 
faglige kvalifikationer, familieforhold, drømme, kulturelle- og sociale baggrund, samt 
hvordan de fungerer i lokalsamfundet.
 
Undersøgelsen viste, at de pågældende virksomheder har en del fast tilknyttede 
udenlandske medarbejdere, primært østeuropæere, som bor i deres 
oprindelsesland. De har gode faglige kvalifikationer, og de fungerer godt på 
arbejdspladsen. 
 
Undersøgelsen konkluderede, at der er stort potentiale i at få disse udenlandske 
medarbejdere til at bosætte sig med deres familier i Frederikshavn Kommune. 
Herudover kunne det være hensigtsmæssigt at forsøge at tiltrække flere 
velkvalificerede medarbejdere med familie, som ikke arbejder i Frederikshavn 
Kommune på nuværende tidspunkt. 
 
Undersøgelsen fastslog, at de største forhindringer for udenlandsk bosætning er 
job til ægtefællen og sproglige barrierer.
 
Ansættelse af bosætningskonsulent
For at indfri ønsket om at øge bosætningen af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, 
vil Frederikshavn Kommune i efteråret 2015 ansætte en bosætningskonsulent.
 
Bosætningskonsulent får til opgave at identificere de udenlandske medarbejdere, 
der allerede arbejder i kommunens virksomheder, og gennem dialog gøre dem 
interesserede i at bosætte sig med deres familie i Frederikshavn Kommune. Når en 
udenlandsk medarbejder har taget beslutningen om at flytte til kommunen, skal 
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bosætningskonsulenten understøtte, at bosætningen foregår smidigt, hurtigt og 
effektivt. 
 
Mulighederne i Frederikshavn Kommune skal også synliggøres ude i verden. 
Bosætningskonsulenten får til opgave at fortælle om de ledige jobs, og det skal 
tydeliggøres, at det er muligt at skabe sig et indholdsrigt liv i kommunen. 
 
Synliggørelsen foregår blandt andet ved, at der udarbejdes en Facebook-side der 
markedsfører Frederikshavn kommune på engelsk. Bosætningskonsulenten skal 
også synliggøre kommunens muligheder på messer, via netværk og i medierne.
 
Bosætningskonsulenten kommer til at arbejde sammen med kommunens 
kommende pressestrateg. Pressestrategen får til opgave at skabe positiv 
opmærksomhed omkring mulighederne i lokalsamfundet, og gøre den positive 
udvikling i vores vækstspor synlig for mennesker og virksomheder. 
 
Det er vigtigt, at Frederikshavn Kommune gennem projektet påtager sig det gode 
værtsskab. Der kunne eksempelvis uddeles vouchers, svømmehalsbilletter, 
prøveabonnementer til foreninger og en velkomstbog. Det er også en mulighed at 
arrangere værtsskabsdage, hvor de udenlandske medarbejdere og deres familier 
kan besøge skoler, naturområder og fritidsfaciliteter.
 
Sideløbende har virksomhederne også en forpligtigelse til at medvirke til at 
fastholde de udenlandske medarbejdere ved f.eks. at tilbyde opkvalificering 
gennem kurser og frihed til sprogundervisning.
 
Økonomiske konsekvenser
Bosætning af udenlandske medarbejdere vil have en positiv afsmitning på 
kommunens økonomi. Ambitionen er at tiltrække 80 velkvalificerede skatteydere i 
løbet af en projektperiode på to år. 

 En medarbejder med en mellemlang uddannelse som f.eks. en 
maskinarbejder vil have en årsindtægt på ca. 360.000 kr.

 Efter AM-bidrag, sundhedsbidrag og bundskat er årsindtægten 257.693 kr.
 Efter kommuneskatten er årsindtægten 190.692 kr.
 Kommuneskatten udgør således ca. 67.000 kr.
 Det efterlader familien med en disponibel indkomst på ca. 190.000 kr., 

hvoraf ca. 60 % går til forbrug svarende til 133.000 kr.

Det giver ca. 200.000 kr. pr. udenlandsk tilflytter, som bliver anvendt inden for 
kommunegrænsen til blandt andet at kvalificere den offentlige service og til forbrug 
i detailhandelen.
 
Der er ikke taget højde for rentefradrag ved køb af ejendom, grundskyld, kommunal 
udligning, bloktilskud mv. 
 
Udregningen forudsætter, at den udenlandske medarbejder samt en eventuelt 
medfølgende ægtefælle er i beskæftigelse året rundt og derfor ikke har perioder på 
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kontanthjælp.
 
Der, hvor den udenlandske medarbejder for alvor skaber vækst, er, hvis 
indkomsten anvendes til forbrug, som så igen skaber større skatteindtægter til 
kommunen. 
 
Der forventes en projektansættelse med en foreløbig varighed på to år samt 
projektomkostninger til en samlet pris på i alt 650.000 kr. pr. år. Ansættelsen 
forankres i Center for Arbejdsmarked.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
godkender projektet. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Projektindhold - grafisk illustration.pdf (dok.nr.102859/15)
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3. Orientering: Indsatsstrategi for den virksomhedsvendte 
indsats

Sagsfremstilling
På Arbejdsmarkedsudvalgets temadag om efterspørgselsorienteret arbejdskraft 
den 9. marts 2015 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en indsatsstrategi for 
den virksomhedsrettede indsats. 
 
Indsatsstrategien er baseret på de nøgleprincipper for politik og strategiarbejde, 
som blev vedtaget på temadagen, samt i ”Handlingsplan 2015 for Jobcentrets 
Virksomhedsservice”, som blev udarbejdet i december 2014. 
 
Formålet med indsatsstrategien er at sikre, at flest mulige borgere gennem en 
virksomhedsrettet indsats kommer hurtigst muligt i varig beskæftigelse.
 
Indsatsstrategien for den virksomhedsrettede indsats dækker alle afdelinger i 
Center for Arbejdsmarked.
 
Nøgleprincipper for politik og strategiarbejde
Arbejdsmarkedsudvalget anbefalede på temadagen, at indsatsen skal prioriteres 
om de borgere, hvor der er udsigt til høj jobeffekt. Det betyder, at Center for 
Arbejdsmarked skal sætte fokus på de ledige, der er tættest på arbejdsmarkedet. 
Center for Arbejdsmarked skal sikre, at denne gruppe har de rette kvalifikationer til 
at matche virksomhedernes behov.
 
For borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet, og hvor det kan kræve en 
flerårig indsats at blive arbejdsmarkedsparate, vil Center for Arbejdsmarked 
prioritere at give tilbud til dem, som er motiverede for en indsats. 
 
Organisering af Jobcentrets Virksomhedsservice
Jobcentrets Virksomhedsservice består af virksomhedskonsulenter fra alle 
afdelinger i Center for Arbejdsmarked.
 
11 virksomhedskonsulenter er ansat i Ledighedsafdelingen. To 
virksomhedskonsulenter arbejder med jobrotation, mens de øvrige er 
brancheopdelte. Tre virksomhedskonsulenter arbejder med industri og teknik samt 
det maritime vækstspor og vækstspor fødevarer. To virksomhedskonsulenter 
arbejder med bygge- og anlægsbranchen samt vækstspor energi. Fire 
virksomhedskonsulenter arbejder med handel- og servicebranchen, offentlige 
virksomheder samt vækstspor turisme.
 
I Sygedagpengeafdelingen varetages virksomhedsindsatsen af ni 
virksomhedskonsulenter. Seks virksomhedskonsulenter arbejder med fleksjob, og 
tre virksomhedskonsulenter arbejder med etablering og opfølgning på praktikker for 
sygemeldte. Herudover har yderligere tre medarbejdere kontakt med virksomheder 
i forbindelse med forebyggelse af sygemeldinger, fastholdelse af medarbejdere og 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/18230
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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bevilling af hjælpemidler til handicappede i job.
 
I Specialteamet er der ansat tre virksomhedskonsulenter, der etablerer 
virksomhedsrettede forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 
Øgning af samarbejdsgraden med virksomhederne
Jobcentrets Virksomhedsservice skal fremover samarbejde med flere af 
kommunens virksomheder, end det er tilfældet i dag, og samtidig skal relationerne 
fastholdes til de virksomheder, som der allerede arbejdes tæt sammen med. 
Jobcentrets Virksomhedsservice vil inddrage nye virksomheder i samarbejdet ved 
at tilbyde servicebesøg, hvor jobcentrets tilbud introduceres for virksomhederne. I 
de tre første kvartaler af 2014 var samarbejdsgraden 43,6 %. Det bliver muligt at 
trække nyere tal i efteråret 2015. Målsætningen for 2015 er 45 %.
 
Jobformidling
Formidling af ordinære jobs er en kerneopgave for Jobcentrets 
Virksomhedsservice, og der er fokus på jobskabelse. 
 
Virksomhederne skal kende jobcentrets ydelser, og de skal vide, at Jobcentrets 
Virksomhedsservice tilbyder hjælp til rekruttering i form af oprettelse af 
jobannoncer, udsøgning af cv’er samt tæt opfølgning på processen.
 
Virksomhederne skal gøres opmærksomme på kompetencerne hos de ledige set i 
forhold til virksomhedernes efterspørgsel. Det kræver, at 
virksomhedskonsulenterne i jobcentret har et godt kendskab til de lediges 
kompetencer.
 
Virksomhedskonsulenterne skal være i stand til at formidle job til ledige i et bredt 
perspektiv til alle ledige uanset målgruppe.
 
Opkvalificering
Center for Arbejdsmarked har som et overordnet mål at løfte så mange som muligt 
fra ufaglært til faglært eller fra ufaglært til specialiseret ufaglært, når 
arbejdsmarkedsperspektivet er stærkt. Redskaberne hertil er voksenlære og 
jobrotation. 
 
Jobcentrets Virksomhedsservice har derfor stort fokus på etablering af 
voksenlærlingeforløb og igangsætning af jobrotationsprojekter i virksomhederne for 
at understøtte opkvalificeringen af medarbejderne i kommunens virksomheder. 
 
Virksomhedsrettede tilbud
Som udgangspunkt skal alle tilbud være virksomhedsrettede; enten i form af en 
virksomhedspraktik eller en løntilskudsansættelse. Det skyldes, at de 
virksomhedsrettede tilbud generelt er de mest effektive i forhold til at få ledige 
tilbage i ordinær beskæftigelse.
 
Målgruppen for de virksomhedsrettede tilbud er som udgangspunkt borgere, som 
inden for en periode på 12 måneder forventes at kunne blive jobparate. 
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Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere kan komme i 
virksomhedspraktik eller blive ansat i løntilskud, hvis det øger muligheden for at 
komme i ordinær beskæftigelse. 
 
Det er en ændring i forhold til jobcentrets tidligere praksis. Det kommer angiveligt til 
at kræve en holdningsbearbejdning hos virksomhederne, som gennem en årrække 
er blevet vænnet til, at kunne få jobparate ledige i tilbud. 
 
Fastholdelse
Jobcentrets Virksomhedsservice har fokus på at tilbyde virksomheder hjælp til at 
fastholde medarbejdere, der ikke kan udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver på 
grund af sygdom. Ofte kan der findes løsninger, så medarbejderen kan blive i 
virksomheden på trods af sygdom; især hvis der tidligt i forløbet iværksættes en 
indsats. Det kan f.eks. være personlig assistance, bevilling af hjælpemidler eller 
tildeling af arbejdsredskaber. Der kan også etableres en § 56-aftale ved kronisk 
eller langvarig sygdom med risiko for øget sygefravær, eller medarbejderen kan få 
en delvis sygemelding.
 
Jobcentrets Virksomhedsservice varetager følgende opgaver:

 Orienterer virksomhederne om de redskaber, der kan bringes i spil for at en 
medarbejder kan fastholdes i ansættelsen.

 Orienterer virksomhederne om fast track-ordningen, herunder hvordan 
virksomhederne anmoder om denne. Fast track handler om at samarbejde 
ekstraordinært tidligt med virksomhederne og med sygemeldte 
medarbejdere ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte uger.

 Brobygning mellem virksomhederne og sygedagpengeafdelingen. 

Netværk og kommunikation
Jobcentrets Virksomhedsservice samarbejder tæt med blandt andet Erhvervshus 
Nord, VEU-center Nord og de lokale uddannelsesinstitutioner. Der er også et tæt 
samarbejde med jobcentrene i Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune og 
Aalborg Kommune om blandt andet jobformidling, kampagner og vidensdeling. 
 
Jobcentrets Virksomhedsservice får i august 2015 egen hjemmeside på adressen 
virksomhedsservice.frederikshavn.dk. Den erstatter de informationsmapper, der i 
dag bliver uddelt i virksomhederne. Det er ønskeligt, at virksomhederne i så høj 
grad som muligt anvender digitale løsninger. 
 
Vækstafklaring hos virksomhederne
En opgave i forhold til den virksomhedsrettede indsats er at understøtte 
virksomhedernes vækst i et bredere perspektiv. Det kunne blandt andet være at 
afklare kompetencebehov i virksomhederne med henblik på at skabe 
beskæftigelse. Det er hensigtsmæssigt, at Erhvervshus Nord er drivkraften i forhold 
til vækstafklaring.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Handlingsplan for Jobcentrets Virksomhedsservice 2015.pdf (dok.nr.106865/15)
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4. Orientering: Rådighedsrevision

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked har i april 2015 fået afrapportering fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende stikprøvekontrol af 
rådighedsadministrationen i Frederikshavn Kommune. Hensigten er at undersøge, 
hvorvidt der foretages korrekt sanktionering efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik 
(aktivloven).
 
Der blev udtrukket og undersøgt 20 sanktioneringssager. Resultatet var 7 sager 
med fejl – i et tilfælde var der blevet sanktioneret for 1 dag for lidt. I de resterende 6 
sager var der fejlagtigt foretaget fradrag for en dag i forbindelse med de 
pågældende personers afmelding fra jobnet grundet manglende bekræftelse af 
jobsøgning. I de resterende 13 sager blev det vurderet, at afgørelserne var i 
overensstemmelse med rådigheds- og sanktionsringsreglerne. 
 
STAR konkluderer at Frederikshavn Kommunen generelt har velfungerende 
procedurer til at opfange og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af 
rådighedspligten. Dog vurderer STAR samtidig, at sagerne med fejlagtigt fradrag i 
forbindelse med manglende bekræftelse af jobsøgning giver anledning til at 
konkludere, at rådighedsadministrationen samlet set ikke er tilfredsstillende.
 
Jobcenter Frederikshavn har i forbindelse med afrapporteringen været i kontakt 
med STAR, da jobcenteret er uenig i fortolkningen af rådighedsreglerne. STAR har 
imidlertid fastholdt sin fortolkning og jobcentret og ydelsesafdelingen har således 
ændret arbejdsgang og praksis for sanktionering i sådanne tilfælde. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Afrapp._Frederikshavn_20150414.pdf (dok.nr.129355/15)

 Åben sag
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5. Orientering: Jobservice Danmark - rekruttering for 
virksomheder med større rekrutteringsbehov

Sagsfremstilling
Med beskæftigelsesreformen blev det besluttet at oprette et nationalt kontaktpunkt 
for store og landsdækkende virksomheder og virksomheder med et større 
rekrutteringsbehov. Det nationale kontaktpunkt blev etableret den 1. juli 2015 under 
navnet Jobservice Danmark, og er forankret i de regionale 
arbejdsmarkedskontorer. 
 
Jobservice Danmark er én indgang til en samlet koordineret service, når der er 
behov for service på tværs af kommuner. Jobservice Danmark kan bruges af 
virksomheder, der er landsdækkende med enheder i flere forskellige kommuner.
 
Jobservice Danmark er et supplement til jobcentrenes virksomhedsindsats, og det 
er fortsat jobcentrene, der har det konkrete samarbejde med virksomhederne. 
Målet er, at virksomhederne tilbydes en ensartet service på tværs af jobcentre. 
 
Jobservice Danmark bygger videre på Virksomhedsberedskabet og den 
nuværende hotline, som også er forankret i de regionale arbejdsmarkedskontorer. 
Som noget nyt skal Jobservice Danmark også tilbyde at indgå partnerskabsaftaler 
– jobserviceaftaler – med større virksomheder.
 
En jobserviceaftale er en konkret aftale med en virksomhed om at rekruttere ledig 
arbejdskraft, opkvalificere ledige til job og fastholde medarbejdere. Det kan f.eks. 
være i forbindelse med, at en virksomhed løbende ansætter nye medarbejdere eller 
udvider med nye afdelinger. Virksomheden får et tovholder-jobcenter tilknyttet 
aftalen samt en kontaktperson, der vender tilbage på henvendelser inden for én 
arbejdsdag.
 
Jobservice Danmark tilbyder to former for service på tværs af kommuner: Hjælp til 
rekruttering af ledige på baggrund af en enkeltstående ordre eller via indgåelse af 
en jobserviceaftale.
 
De regionale arbejdsmarkedskontorer bemander på skift Jobservice Danmark og 
koordinerer internt de ordrer, der kommer ind. 
 
Der er endnu ikke udpeget nordjyske jobcentre til tovholder-jobcenter, da der 
endnu ikke er indgået en jobserviceaftale. Processen er, at når der indgås en 
jobserviceaftale med en større landsdækkende virksomhed, vælges som 
udgangspunkt det jobcenter, hvor virksomheden er beliggende, til tovholder-
jobcenter. Alternativt kan tovholder-jobcentret vælges efter virksomhedens ønske. 
 
Jobserviceaftalen kan, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, være opdelt i et antal 
regionale delaftaler (det vil sige flere tovholder-jobcentre, hvoraf så typisk ét af 
jobcentrene varetager den koordinerende funktion), eller der kan være tale om én 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/20388
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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landsdækkende aftale med ét tovholder-jobcenter.
 
Valget af tovholder-jobcenter vil typisk ske i samarbejde mellem det regionale 
arbejdsmarkedskontor og det eller de jobcentre, som det vil være naturligt at pege 
på som tovholder.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
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6. Orientering: Status empowerment projekt

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune er en af 31 kommuner, som deltager i Projekt 
Empowerment. Projektet startede 1. oktober 2014, og løber over 2 år og afsluttes 
oktober 2016. Frederikshavn Kommune, Center for Arbejdsmarked (CAM) er 
bevilget 2.250.000 kr. til afvikling af projektet. Beløbet forudsætter, at CAM får 150 
borgere inddraget i projektet. Målgruppen for projektet er kontanthjælpsmodtagere 
over 30 år med mindst 2 års sammenhængende ledighed samt borgere over 30 år, 
der er tildelt ressourceforløb.
 
På beskæftigelsesområdet forventes det, at de borgere, der i højere grad er 
engagerede og tager ansvar for deres egen situation, vil få større udbytte af 
beskæftigelsesindsatsen og dermed oftere overgå til job eller uddannelse. 
 
Empowerment defineres som en proces, hvor borgeren får indflydelse på indsatsen 
og derigennem tager medejerskab til sin vej mod job eller uddannelse. 

 Med indflydelse forstås, at indsatsen tilrettelægges på borgerens 
præmisser og med borgeren som aktiv medspiller. 

 Medejerskab indebærer, at borgeren er engageret i indsatsen og tager 
ansvar for sin egen situation. 

Projektets fokusområder

 Organisatorisk forandring: Samarbejde mellem sagsbehandlere med fokus 
på den tværfaglige indsats og nedbrydning af siloer imellem de enkelte 
centre. 

 Borgernes adaption af empowerment: CAM har udarbejdet en video, 
https://vimeo.com/126351851, som viser, hvad formålet er med 
empowerment i Frederikshavn Kommune. Videoen er udviklet med henblik 
på at kunne inspirere vores borgere på en ny og anderledes måde. 

 Medarbejder-kulturforandringer: Der er igangsat nye metoder for læring i de 
respektive afdelinger og læring på tværs af afdelinger. 

Projektets foreløbige resultater
I den første del af projektet har fokus været på at få visiteret borgere ind i projektet.
Der er visiteret 78 borgere ind i projektet, og der er 66 aktive borgere. Det vil sige, 
at der har været en afgang på 12 borgere i projektperioden, der fordeler sig 
således:
 
Fleksjob 1
Flytning til anden kommune 1
Ordinær uddannelse 2
Ordinært job 5
Revalidering 2

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21227
 Forvaltning: CAM
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Sagsbehandleren har vurderet, at borgeren ikke 
længere skal medvirke i projektet. 

1

I alt 12
 
 
Det er for tidligt at sige noget uddybende om effekten af metoden, da 
datagrundlaget for nuværende er for spinkelt. Det er tilfredsstillende, at ca.10 % 
svarende til 7 borgere, har forladt projektet pga. ordinært arbejde eller uddannelse. 
 
I forbindelse med projektet er medarbejdere blevet uddannet i metoden 
empowerment og coaching. 17 medarbejdere har i efteråret 2014 fået uddannelse i 
empowerment. Der har deltaget medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, 
sundhedsområdet, socialområdet, misbrugsområdet og unge/mentorområdet. 
Derudover er der afviklet uddannelse af 40 medarbejdere i coaching i foråret 2015, 
og der er planlagt uddannelse af yderligere 40 medarbejdere i efteråret 2015. 
 
Projektets fremadrettede fokusområder
Der vil fortsat via en koncentreret indsats være fokus på visitationen for at sikre, at 
målsætningen om at få 150 borgere med i projektet indfries. Derudover vil der være 
fokus på at modne organisationen til at arbejde empowerment-orienteret med 
henblik på en fast implementering af empowerment metoden, hvilket både betyder 
anvendelsen af metoden i praksis samt tværfaglige møder og 
samarbejdsrelationer. CAM tror på, at arbejdet med empowerment er den rigtige 
retning for at lave indsatser i fællesskab med borgerne, der resulterer i, at borgeren 
kommer tættere på arbejdsmarkedet og ud af offentlig forsørgelse.    
 
STAR har fået udviklet et progressionsværktøj, som skal anvendes på alle borgere, 
der deltager i projektet. Dette redskab er blevet frigivet til anvendelse ultimo juli 
2015. Progressionsværktøjet vil for den resterende del af projektperioden være et 
væsentligt arbejdsredskab for såvel de borgere, der deltager, som for de 
medarbejdere, der er en del af projektet. Progressionsmålingerne er væsentlige for 
at kunne måle på, om indsatsen giver mening. Målingerne fungerer som en fælles 
målestok for, om indsatserne giver den ønskede effekt. Herved at det muligt at 
holde fast i de indsatser, der virker, og sortere dem fra, der ikke har effekt.  

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Postkort A5.pdf (dok.nr.120519/15)
Postkort A5 minvurdering.pdf (dok.nr.120517/15)
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7. Orientering: Nøgletal for arbejdsmarkedet i Frederikshavn 
Kommune

Sagsfremstilling
Ledighedsudviklingen
Ledigheden i Frederikshavn Kommune har været stigende i de seneste 3 måneder. 
Der er tale om en stigning på i alt 62 fuldtidsledige i perioden maj til og med juni 
2015. Det er en beskeden stigning, men sammenlignes udviklingen med samme 
perioder i 2013 og 2014, så er stigningen bemærkelses-værdig. Traditionelt er der 
et fald i ledigheden hen over foråret og sommeren på grund af stigende 
beskæftigelse i sæsonerhvervene, men i 2015 kan der indtil videre registreres en 
svag stigning. Udviklingen er en indikation på, at Frederikshavn Kommune er på vej 
ind i en periode med stagnation i ledighedsudviklingen. Frederikshavn Kommune 
har oplevet et kontinuerligt fald i ledigheden siden 2011, men denne udvikling ser 
ud til at være under forandring. En fremskrivning af ledigheden indikerer en fortsat 
tendens til stigning, hvilket skal ses i relation til virksomhedslukning hos Harman - 
Martin.  Det skal dog bemærkes, at ledigheden i procent af arbejdsstyrken er 
forholdsvis lav og befinder sig i juni måned på 5,7 %. En ledighed på under 5 % er 
normalt et udtryk for, at der er risiko for, at der opstår flaskehals udfordringer i 
forhold til rekruttering.  
 
Beskæftigelsen
Beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune er fortsat aftagende. En udvikling som 
har fundet sted siden 2013 med enkelte perioder som undtagelse. F.eks. var 
beskæftigelsen i maj måned 2013 på ca. 2100, i maj 2014 på 19.500 og i maj 2015 
på 19.400. En fremskrivning af beskæftigelsen hen i mod afslutningen på 2015 
viser et fortsat fald. I december måned 2015 forventes beskæftigelsen at være på 
ca. 19.300. Tendensen kan dog forstærkes af virksomhedslukningen hos Harman - 
Martin.
 
Uddannelsespotentialet
Selv om ovenstående beskrivelser af ledigheden og beskæftigelsen er forholdsvis 
pessimistiske, kan der identificeres potentialer især i relation til et 
opkvalificeringsperspektiv. 
 
Frederikshavn Kommune er kendetegnet ved en arbejdsstyrke, hvor op imod 40 % 
er ufaglærte mens tallet på landsplan er 36 %, 38 % i Nordjylland og 32 % i 
Hjørring Kommune Det er dog vigtigt at notere, at på trods af det lave 
uddannelsesniveau, så har mange af disse personer oparbejdet faglige 
kompetencer gennem mange år på arbejdsmarkedet, som blot ikke er 
dokumenterede. Udfordringen er dog, at værftsindustrien er under pres og de 
martitime erhverv under forandring. Det betyder, at efterspørgslen på ufaglært 
arbejdskraft er faldende, men stigende for erhvervsuddannelserne inden for f.eks. 
offshore branchen og bygge/anlæg. Det er en tendens som Jobcenter 
Frederikshavn også har bemærket de seneste år, da andelen af ufaglærte ledige er 
stigende.   

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11504
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 17. august 2015 Side 19 af 23

 
Vi befinder os med andre ord midt i en omstillingsfase med nye 
beskæftigelsesmuligheder og kompetencebehov, hvor ufaglærte ledige udgør en 
vigtig arbejdskraftreserve. Det er vigtigt, at udnytte potentialet og omsætte personer 
med svag uddannelsesbaggrunds praktisk erfarede kompetencer, som er blevet 
opbygget efter flere år på arbejdsmarkedet.  Det er vigtigt, at vi omsætter 
målgruppens viden til økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Der er med 
andre ord mulighed for, at en aktiv arbejdsmarkedspolitik kan være med til at løfte 
fra ”ufaglært til faglært” og skabe vækst og beskæftigelse inden for områder med 
gode beskæftigelsespotentialer.
 
Særligt når vi ser på alderssammensætningen af personer med, eller som er i gang 
med en erhvervsuddannelse, er der et stort potentiale, men også risiko for 
flaskehalsudfordringer. Antallet af personer over 55 år med en erhvervsuddannelse 
er markant højere end de ungdomsårgange, som er i gang med en 
erhvervsuddannelse. Det betyder, at mange seniorer forventes at trække sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet mens forholdsvis få unge afslutter en erhvervsuddannelse 
inden for f.eks. bygge- og anlæg, hvor beskæftigelsespotentialet er stærkt. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Statistiske nøgletal for beskæftigelsesindsatsen. Opdateret til møde i AMU august 
2015.pdf (dok.nr.130335/15)
Statistiske nøgle tal til AMU august 2015..pdf (dok.nr.130329/15)
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8. Studietur København - Socialøkonomiske virksomheder

Sagsfremstilling
Nedenstående er et udkast til en studietur med Arbejdsmarkedsudvalgt for at 
besøge og blive inspireret af socialøkonomiske virksomheder i København. Hertil 
kommer planlagt mødeaktivitet omkring budget 2016. Turen skal afvikles den 28. 
og 29. september 2015. Turen er planlagt med fly til København og herefter 
transport med en lejet bil/bus. Der er en enkelt overnatning i København. 
 
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 – 
13.00:

Frokost og transport

Kl. 13.00 – 
15.00:

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. 15.00 – 
16.00:

Transport og indtjekning på hotel

Kl. 16.00 – 
18.00:

Møde i hotellets konferencelokale – Budget 2016

Kl. 19.00: Aftensmad og socialt samvær
 

Dag 2  
Kl. 08.30 – 
09.30:

Morgenmad

Kl. 09.30 – 
13:00:

Mødeaktivitet samt tid på egen hånd

 Åben sag
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Kl. 13.00 – 
14.30:

Frokost og transport

Kl. 14:30 – 
16.00:

Besøge Gamle Mursten, Hedehusene, 
http://www.gamlemursten.dk  Gamle Mursten er en grøn 
virksomhed med en social profil, der gør en forskel for miljøet. 
Via en unik patenteret rensemetode sørger Gamle Mursten for 
at byggeaffald genanvendes. Det er primært udsatte ledige, der 
arbejder i virksomhedens to produktioner i henholdsvis 
Svendborg og Hedehusene.

Kl. 16.00 – 
17.45:

Transport til Kastrup Lufthavn, kaffe og indtjekning

Kl. 17.45: Afrejse København, ankomst Aalborg kl. 18.30
 

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslaget godkendes. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 

http://www.gamlemursten.dk
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9. Eventuelt

 
 

 Åben sag
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

John Karlsson

  

    

Helle Madsen

  

    

Erik Kyed Trolle

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Jytte Høyrup
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