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1. Øget uddannelsesindsats for ledige i Frederikshavn 
kommune

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 18. august 2015 at bede 
Arbejdsmarkedsudvalget om at lave et forslag til en investeringscase, hvor der 
afsættes ekstra midler til en øget opkvalificering af arbejdsstyrken med henblik på 
at øge arbejdsudbuddet og nedbringe antallet af borgere på overførselsydelser i 
Frederikshavn Kommune.
 
Økonomiudvalget afsætter 6 mio. kr. til formålet som et éngangsbeløb i 2015. 
Midlerne findes inden for midtvejsreguleringen for 2015. Afholdes hele beløbet ikke 
i regnskabsåret 2015, kan uforbrugte midler overføres til 2016. Her frigives 
midlerne og kan bruges i 2016 som en øget bevilling. 
 
Den øgede bevilling kan ikke bruges til at afholde eksisterende udgifter, hverken på 
Arbejdsmarkedsudvalgets eller Økonomiudvalgets budget, men skal bruges til at 
iværksætte nye tiltag, som bidrager til at opfylde ovenstående formål. Dermed kan 
den øgede bevilling ikke bruges til at afholde overførselsudgifter.
 
Økonomiudvalget ønsker, at Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder et forslag til en 
investeringscase, der beskriver, hvorledes udvalget forslår den øgede bevilling på 6 
mio. kr. anvendt. Forslaget skal indeholde en beskrivelse af hvilke tiltag, udvalget 
foreslår igangsat, samt en kalkule på, hvilket afkast investeringen giver i form af 
forventede fremtidige mindre udgifter på Frederikshavn Kommunes samlede 
budgetter. Det angives desuden, hvorledes der vil blive fulgt op og afrapporteret på 
resultaterne af investeringerne.
 
Forslag til anvendelse af øget bevilling
Center for Arbejdsmarked foreslår, at den øgede bevilling anvendes i 
overensstemmelse med de retningslinjer og strategier for bevilling af uddannelse, 
som allerede er aftalt med Arbejdsmarkedsudvalget og implementeret i jobcentret i 
dag. Bevillingen åbner imidlertid mulighed for, at indsatsen intensiveres med 
konkrete ekstraordinære tiltag:
 
Generelt

 En meget specifik vejledningsindsats for specialiserede ufaglærte ledige i 
forhold til realkompetencevurdering (RKV) og konkret udarbejdelse af 
uddannelses- og opstartsplan i forhold til at blive faglært.

 Øget vejledningsindsats for ikke-specialiserede ledige til at gennemføre 
grundforløb inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder med 
henblik på efterfølgende mulighed for ansættelse i voksenlære. Herudover 
også øget fokus på HF-pakker for de ledige, der ønsker uddannelse 
indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder – f.eks. lærer og 
sygeplejerske. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23203
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU/ØU/BR
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 En øget vejlednings- og motivationsindsats i forhold til deltagelse i FVU-
forløb (grundlæggende dansk- og matematikfærdigheder) samt 
ordblindeforløb. Herudover øget fokus på forberedende forløb til EUD-
uddannelserne for de ledige, der ikke opfylder karakter-optagelseskravet. 

 Øget vejledningsindsats implementeres via tilkøb af uddannelsesvejledning 
i jobcentret i 2 dage ugentlig i 1-1½ år. Herefter forventes en afsmittet 
opkvalificeringseffekt, der gør jobkonsulenterne i stand til selv at give den 
fornødne vejledning. Forventet udgift ca. 400.000 kr. (100.000 kr. i 2015 og 
300.000 kr. i 2016). 

 Hertil kommer de øgede udgifter forbundet med, at flere bevilges 
grundforløb, HF-pakker og egentlige uddannelsesforløb til løftet fra 
ufaglært til faglært. 

Konkret vil Center for Arbejdsmarked med en øget indsats iværksætte 
uddannelsesforløb, når det giver mening i forhold til beskæftigelsesmuligheder. 
Specifikt vil der være fokus på følgende hovedområder, hvor der forventes at blive 
mangel på arbejdskraft inden for ganske få år:
 
Den maritime branche/metalområdet:

 Kortere CNC-kurser, der giver grundlæggende færdigheder til at varetage 
jobs i branchen (specialiseret ufaglært).

 Certificeringer - f.eks. i form af specifikke svejsekurser.
 Grundforløb til f.eks. skibsmontør eller skibsbygger (som følges op af en 

indsats for at finde en voksenlæreplads). 

Bygge- og anlægsbranchen:

 Kortere kloak- og rørlæggerkurser, der giver grundlæggende færdigheder 
til at varetage jobs i branchen (specialiseret ufaglært).

 Grundforløb til f.eks. murer eller struktør (som følges op af en indsats for at 
finde en voksenlæreplads). 

Turisme/handel og service

 Kortere kurser, der giver grundlæggende færdigheder til at varetage jobs i 
branchen (specialiseret ufaglært) – f.eks. i webhandel eller 
kundeservice/værtsskab.        

 Grundforløb til f.eks. tjener eller kok (som følges op af en indsats for at 
finde en voksenlæreplads).

Center for Arbejdsmarked vurderer, at en øget uddannelsesindsats primært vil få 
effekt i 2016 og i overslagsårene 2017 og 2018, hvor det forventes at bidrage til, at 
yderligere 80-100 ledige får en uddannelsesindsats, der kan bringe dem i varigt job. 
 
Et skøn vil være, at indsatsen bidrager til nedbringe antallet af borgere på offentlig 
forsørgelse med 20 helårspersoner i 2016, 25 helårspersoner i 2017, 25 
helårspersoner i 2018 og 5 helårspersoner i 2019, svarende til en besparelse på 
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2,9 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,7 mio. kr. i 2019. 
 
Investeringen på 6 mio. kr. forventes således at give et samlet afkast på knap 11 
mio. kr. 
 
Besparelsen vil bidrage til, at Center for Arbejdsmarked kan overholde budgettet i 
2016 og overslagsårene 2017-2019.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende

1. Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til business case
2. at der i 2015 gives en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til de i business casen 

beskrevne formål. Heraf 0 mio. kr. til Økonomiudvalget og 6 mio. kr. til 
Arbejdsmarkedsudvalget. Bevillingen finansieres af kassen gennem 
midtvejsreguleringen for 2015. Mindre udgiften som følge af lavere pris- og 
lønudvikling som tidligere er lagt i kassen.

3. at uforbrugte midler af bevillingen overføres til budget 2016 og frigives til 
forbrug i 2016.

4. at afkastet af investeringen tilfalder Arbejdsmarkedsudvalget som en øget 
sikkerhed for at kunne overholde de eksisterende budgetter i 2016 til 2019.

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2015

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen (V)
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2. Samarbejde mellem sundhed og beskæftigelse

Sagsfremstilling
Baggrund
Ultimo 2014 blev der evalueret og fulgt op på implementeringen af 
Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker i Frederikshavn Kommune. 
Resultaterne blev efterfølgende præsenteret for Sundhedsudvalget. 
Sundhedsudvalget foreslog i den forbindelse et fællesmøde med 
Arbejdsmarkedsudvalget, hvor potentialet i et øget samarbejde mellem sundheds- 
og beskæftigelsesområdet blev drøftet. På mødet deltog begge udvalgsformænd, 
direktør Rikke Albrektsen samt centerchef Flemming Søborg. Mødet åbnede op for 
udvidelse af samarbejdet mellem de to områder. Fællesnævneren for samarbejdet 
er at se potentialet i de menneskelige ressourcer samt at italesætte og tydeliggøre 
forskellen i de tilgange/kulturer, der er på henholdsvis sundheds- og 
beskæftigelsesområdet. Første skridt i samarbejdet blev afholdelsen af en temadag 
med fokus på borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed. 
 
Temadag – Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed 
Formålet med temadagen var at undersøge, etablere og videreudvikle samarbejdet 
mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Til temadagen var inviteret ledere, 
medarbejdere og politikere med repræsentanter fra Arbejdsmarkedsudvalget, 
Sundhedsudvalget, Center for Arbejdsmarked, Center for Sundhed og Pleje, 
Center for Unge og Center for Social og Sundhedsmyndighed. 
Dagen blev faciliteret af Center for Forebyggelse i Praksis under Kommunernes 
Landsforening. Dagen resulterede i en række konkrete projekter og initiativer, hvor 
de to områder med fordel kan lave fælles indsatser.  Af indsatser, der allerede er 
iværksat, kan nævnes:

 Mestringsprojekt som metode (et metodeprojekt mellem jobcenteret og 
sundheds- og træningscentrene med henblik på udvikling af 
samarbejdsmodeller mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet). 
Projektet er faciliteret af Marselisborg Center for Kompetence, Udvikling og 
Viden).     

 Inddragelse af sundhedscentrene i Step Up (forløb, der tilbydes og 
afholdes af Center for Unge).         

 Sundhedspersonalet skal med til sagsfordeling i jobcenteret for at 
identificere fællesnævnere og målgrupper, hvor borgerne kan profitere af et 
samarbejde med sundhedsområdet.

Der vil løbende blive fulgt op på indsatserne. 

 Status på tiltagene i mestringsprojektet: Der arbejdes på 
samarbejdsmodellen, kravspecifikationen og indsatsmodellen, der skal 
danne grundlag for den videre udvikling af mestringsforløbets indhold. Der 
er bl.a. blevet afholdt en undervisningsdag for sundhedspersonalet, hvor 
de blev introduceret for beskæftigelsesområdet. I september afholdes 2 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23219
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU
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workshops for sundheds- og beskæftigelsesområdet, der har til formål at 
definere målgrupperne og indhold på hhv. sundheds- og 
beskæftigelsesområdet. Mestringsforløbet forventes i drift i 2016. 

 Status på samarbejdet mellem Sundhedscentret og Center for Unge: 
Sundhedscenteret og Step Up har efter temadagen været i dialog. Det har 
resulteret i en konkret samarbejdsaftale på Step Up forløbene og har 
inspireret til at udvide samarbejdet til andre områder. 

 Status på samarbejdet mellem Jobcenteret og Sundhedscenteret: 
Umiddelbart efter temadagen blev der inviteret sundhedspersonale med til 
sagsfordeling i jobcenteret. I praksis viste det sig, at denne 
samarbejdsmodel ikke var den mest optimale. I stedet bliver der nu indkaldt 
sundhedspersonale efter behov i de sager, hvor sagsbehandleren 
vurderer, at det fremadrettet kunne have relevans for borgeren.    

Forskellen mellem de to centre blev ligeledes tydelig på temadagen. Center for 
Arbejdsmarked har en kultur, der er præget af et ydelsessprog med baggrund i 
både ret og pligt. Sundhedsområdet er baseret på motivation af borgerne med 
henblik på frivillighed. Temadagen skulle medvirke til at bringe de to områder 
tættere sammen og skabe en større forståelse for hinandens områder og derved en 
fælles tilgang til borgerne. Der skal fokus på det simple og virkningsfulde 
samarbejde, med enkle og målbare initiativer/projekter.
 
De overordnede perspektiver

 Tidlig indsats og forebyggelse. Muligheder og perspektiver i forhold til 
samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet skal løbende 
prioriteres for at modvirke ulighed i sundhed og dermed færre udsatte. Der 
arbejdes med en forbedringskultur – fokus er på det, der virker. 
Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til indsatserne. 
Der skal sættes ind med den rette indsats på rette tidspunkt. 

 Fokus på borgernes ressourcer og muligheder. De kommunale indsatser 
skal forventningsafstemmes med borgerne. De, der kan selv, skal selv. Det 
skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 
Kommunen skal understøtte og motivere borgerne til at udnytte 
ressourcerne i eget liv.  

Det fremadrettede arbejde
Der vil primo 2016 blive evalueret på de igangsatte indsatser. Dialogen mellem 
sundheds- og beskæftigelsesområdet fortsætter. Det foreslås, at samarbejdet 
styrkes gennem endnu en temadag. Her foreslås det, at deltagerne for sundheds- 
og beskæftigelsesområdet samles og afdækker/aftaler yderligere indsatser indenfor 
konkrete målgrupper og problemstillinger. I dette forum italesættes både potentialer 
og udfordringer i samarbejdet.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren og Social- og sundhedsdirektøren 
indstiller

1. at orienteringen om status på det fælles arbejde med sundhed og 
beskæftigelse tages til efterretning

2. at der tages beslutning om afholdelse af endnu en temadag
3. at sagen sendes til orientering i Børne- og ungdomsudvalget med henblik 

på fremtidig inddragelse.  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2015

1. Taget til efterretning
2. Godkendt

Fraværende: Helle Madsen (V)
 
Bilag
NY - temadag.pdf (dok.nr.140233/15)
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3. Orienteringssag: Varslingssag på Martin by Harman  Lukket sag

 Sagsnr: 15/22889
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Helle Madsen (V)
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4. Orienteringssag: Statistiske efterretninger

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked (CAM) er i gang med at implementere en 
organisationstilpasning. Tilpasningen har bl.a. givet anledning til en 
medarbejderrokade med henblik på at kvalificere indsatsen. Medarbejderrokaden 
er afsluttet ved udgangen af juni måned med tilfredsstillende resultat. Tilpasningen 
skal være med til at bringe balance mellem indtægter og udgifter i CAM. Med 
henblik på at følge udviklingen har CAM udarbejdet en statusrapport som løbende 
drøftes af Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
Statusrapporten tager udgangspunkt i antallet af ledige med et kontaktforløb i 
Frederikshavn Kommune ved udgangen af juni måned 2015 med henblik på at 
følge, hvor mange af disse personer som bliver selvforsørgende. At en ledig bliver 
selvforsørgende betyder, at den pågældende ikke længere modtager en 
offentligforsørgelsesydelse. Ultimo juni 2015 havde 4183 personer et kontantforløb, 
og ved udgangen af juli måned havde 3569 af disse stadig et kontantforløb. Det 
betyder, at selvforsørgelsesgraden er på 15 %. Denne udvikling kan med fordel 
sammenlignes med samme periode i 2014 for at vurdere, og resultatet er positivt. 
Selvforsørgelsesgraden i 2014 var på 10 %, hvilket betyder, at 5 % flere end 
samme periode sidste år er blevet selvforsørgende. 
 
Da der ikke er kommet nye tal for ledigheden og beskæftigelsen siden sidste AMU 
møde, udgår disse i denne opfølgning. Med henblik på at opgøre ledigheden og 
beskæftigelsen fordelt på brancher, har Danmarks Statistik i øjeblikket udfordringer 
i forhold til at etablere datagrundlaget. Der er kun data tilgængelig for 
beskæftigelsen i Region Nordjylland. Ses der nærmere på udviklingen, er det 
samlede antal af lønmodtagere for de udvalgte brancher stort set - dog med 
tendens til et fald i de seneste kvartaler. Opsvinget lader med andre ord ”vente på 
sig” i brancher som bygge/anlæg og handel. 
 
Ses der på antallet af ledige stillinger, så er der forsigtig grund til optimisme. Siden 
efteråret 2013 har der fundet en stigning sted i antallet af ledige stillinger i Region 
Nordjylland, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Sammenhængen med 
opgørelsen oven for over beskæftigelsen er, at beskæftigelsen godt kan have nul 
vækst samtidig med, at der slås flere stillinger op. Forklaringen kan f.eks. være 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11504
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Helle Madsen (V)

Bilag
Opfølgningsværktøj til organisationstilpasning. Status juli 2015.pdf (dok.nr.134876/15)
Antal ledige stillinger i Region Nordjylland (dok.nr.134872/15)
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5. Direktøren orienterer

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2015
Taget til efterretning.
 
Udvalget afholder et dialogmøde med tillidsvalgte onsdag den 16. september kl. 
15.45.
 
Fraværende: Helle Madsen (V)
 
 

 Åben sag

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