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1. Beskæftigelsesplan 2016 

 

 
Sagsfremstilling Åben 
Beskæftigelsesplan 2016 er Center for Arbejdsmarkeds plan for, hvordan de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer skal håndteres i 2016. Formålet er, at sikre 
sammenhæng mellem udfordringerne og de politiske mål samt at beskrive prioriteringer 
for indsatsen. Det er centret selv, der tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen inden for de 
rammer, som følger af lovgivningen og de budgetmæssige rammer, der udmeldes via det 
kommunale budget. 
 
Tilrettelæggelse af Beskæftigelsesplan 2016 
Rammerne omkring kommunernes beskæftigelsesplaner er fra og med 2016 blevet 
ophævet på en række områder. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal følge en 
detaljeret proces for udarbejdelse fastlagt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR), men stort set selv kan tilrettelægge processen i overensstemmelse med de 
administrative og politiske målsætninger. 
 
Center for Arbejdsmarked har valgt at udnytte, at processen omkring opfølgning på de 
beskæftigelsespolitiske mål er afbureaukratiseret. Centret har udarbejdet fire lokale mål, 
som er særligt relevante for Frederikshavn Kommune, og som afspejler de lokale 
udfordringer: 
 

1. Opkvalificeringsindsatsen skal styrkes. 
2. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. 
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet 

bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 
4. Borgere i integrationsprogrammet skal hurtigere ind på arbejdsmarkedet. 

 
Beskæftigelsesplan er tidligere blevet drøftet på møder i det Lokale Arbejdsmarkedsråd i 
september måned og i Arbejdsmarkedsudvalget i oktober måned. På baggrund af 
drøftelserne har Center for Arbejdsmarked gennemarbejdet Beskæftigelsesplan 2016 og 
det er den reviderende plan som fremlægges til afsluttende drøftelse. 
 
Tidsplan 
Den videre proces er som følger: 

1. Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2016 (december 2015)  
2. Beskæftigelsesplan 2016 offentliggøres (januar 2016). 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh:hhbj 
Besl. komp: 
Arbejdsmarkeds-
udvalget 

 
Indstilling til møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
godkender Beskæftigelsesplan 2016. 
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Beslutning på mødet i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30 november 
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger 
 

• Anvendelsen af mentorer i forbindelse med beskæftigelsesmål 3 Borgere i 
udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. 
gennem en styrket tværfaglig indsats, kan med fordel konkretiseres. En samlet 
strategi for indsatsen og en beskrivelse af kompetenceudvikling af mentorer vil 
kunne være med til at styrke indsatsen. 

• Beskæftigelsesmål 3 kan styrkes væsentligt igennem en samlet strategi for 
samarbejdet på tværs af beskæftigelse-, social-, og psykiatri områderne. 

• I forbindelse med beskæftigelsesmål 4 Borgere i integrationsprogrammet skal 
hurtigere ind på arbejdsmarkedet, opfordres der til, at antallet af borgere der 
tilbydes praktik eller løntilskud på det kommunale arbejdsmarked i Frederikshavn 
Kommune, begrænses. Dette skal ses i relation til, at områderne inden for f.eks. 
ældre og børnepasning i forvejen tager et stort socialt ansvar for borgere på 
kanten af arbejdsmarkedet.   

 
Indstilling 
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
godkender Beskæftigelsesplan 2016 og videresender den til godkendelse i byrådet.  
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2015 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
Beskæftigelsesplan 2016 
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2. Udvikling af et jobtermometer 
 
Sagsfremstilling 
Jobcenter Frederikshavn er i samarbejde med Jobcenter Hjørring og 
Jobcenter Brønderslev i gang med at udvikle et såkaldt jobtermometer, der 
har til formål at afdække og tydeliggøre de vendsysselske virksomheders 
nuværende og kommende behov for arbejdskraft. Jobcenter Hjørring 
lavede en tilsvarende analyse sidste år, og det er som udgangspunkt 
denne analyse, som udviklingen af et jobtermometer tager afsæt i. 
 
Jobtermometret kommer således til at give et øjebliksbillede af 
arbejdsmarkedets medarbejderbehov i Vendsyssel. Det bliver også et 
redskab, som kan bruges til at guide de ledige i de retninger, hvor jobbene 
er - eller forventes - at komme. 
 
Der udarbejdes et samlet jobtermometer for Vendsyssel og et for hvert af 
de tre jobcentre. I tilknytning hertil udarbejdes der en rapport, hvori 
resultaterne beskrives. 
 
Jobtermometret udarbejdes i løbet af de to første måneder i 2016 på 
baggrund af en viden, som indsamles af de tre jobcentrets 
virksomhedskonsulenter under virksomhedsbesøg. 
Virksomhedskonsulenterne introducerer virksomhederne til et 
spørgeskema, som besvares digitalt, mens virksomhedskonsulenterne er til 
stede. I spørgeskemaet beskriver virksomhederne deres nuværende 
medarbejderressourcer og tager stilling til forventede rekrutteringer om 
henholdsvis tre og tolv måneder. 
 
Virksomhedsbesøgene fordeler sig repræsentativt i forhold til 
kommunernes andel af virksomheder inden for bestemte erhvervsgrupper. 
Erhvervsgrupperne afspejler de erhvervsgrupper, som anvendes i den 
kommende FremKom 3-analyse. FremKom er et initiativ under Region 
Nordjylland, som sætter fokus på fremtidens kompetencebehov i 
Nordjylland. Der anvendes stillingsbetegnelser, der knytter sig til 
Arbejdsmarkedsbalancen. 
 
Virksomhedsbesøgene fordeler sig mellem jobcentrene på følgende måde: 
 
• Jobcenter Hjørring: 300-400 besøg 
• Jobcenter Brønderslev: 150 besøg 
• Jobcenter Frederikshavn 300-400 besøg 
  

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  
 Forvaltning:   
 Sbh:  
 Besl. komp:  
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Jobtermometret minder i sit formål om den såkaldte mulighedsliste, som 
udarbejdes af virksomhedskonsulenterne i Ledighedsafdelingen i Jobcenter 
Frederikshavn, og som er tilgængelig på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside. Jobtermometret kommer til at erstatte mulighedslisten, da det 
vil være mere repræsentativt. 
 
Indstilling 
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender sagen. 
  
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2015 
Drøftet og godkendt. 
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3. Tværkommunal partnerskabsaftale 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Frederikshavn Kommune underskrev i 2014 en praktikpladsaftale mellem DI 
Vendsyssel, Dansk Byggeri Nordjylland, LO Vendsyssel, EUC NORD og 
Frederikshavn Handelsskole.  Alle aftaleparter forpligter sig i 2015 til, at der i 
Frederikshavn Kommune er praktikpladser til alle.  
 
Et nyt tværkommunalt initiativ mellem Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og 
Frederikshavn kommune er i gang med udarbejdelsen af et oplæg til en 
tværkommunal partnerskabsaftale, der skal sikre faglært arbejdskraft i Vendsyssel. 
Parterne bag aftalen etablerer et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge 
påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse på EUC Nord, 
Frederikshavn og Aalborg Handelsskole eller Tech College Aalborg, og at der som 
grundlag for dette skaffes det nødvendige antal praktikpladser. Formålet med et 
tværkommunalt partnerskab er at sikre tilstrækkelig kvalificeret faglært arbejdskraft til 
de eksisterende virksomheder i Vendsyssel og understøtte vækstpotentialet i forhold til 
de store offentlige anlægsinvesteringer i Nordjylland frem mod 2022. 
 
Adgangen til erhvervsfaglige kompetencer bliver en helt afgørende faktor for, at 
virksomhederne i Vendsyssel kan realisere deres potentiale og udnytte mulighederne. 
Arbejdskraften bevæger sig over kommunegrænserne og det er derfor vigtigt, at 
kommunerne arbejder sammen for at imødekomme behovet for arbejdskraft.  Alene i 
Frederikshavn Kommune er der en forventning om jobskabelse indenfor de 4 
vækstspor på ca. 2000 jobs.  Kommunens demografiske udvikling viser samtidig et 
fald på 2.500 personer i den arbejdsaktive alder, hvilket samlet set gør, at 
Frederikshavn Kommune vil mangle ca. 4.500 personer med de rette kompetencer 
inden for få år.  
 
Forventningen er, at et tværkommunalt partnerskab om øget rekruttering til 
erhvervsuddannelserne skal være med til at løse nogle overordnede udfordringer for 
Vendsyssel såsom faldende arbejdsstyrke, stigende fraflytning, faldende optag på 
erhvervsuddannelserne, stigende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft, tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft, bibeholde uddannelsesinstitutioner samt fastholde 
arbejdsgivere i landsdelen. Forskellen mellem den lokale og den tværkommunale 
praktikaftale er, at der i den tværkommunale ikke kun fokuseres på antallet af 
praktikpladser, men i lige så høj grad på at formidle og kommunikere budskabet om, at 
få flere til at vælge erhvervsuddannelserne, som er vigtigt i forhold til vores 
fremadrettede mangel på arbejdskraft.  
  
Samarbejdsaftalen foreslås indgået mellem: 

·         Dansk Byggeri, Nordjylland & Dansk Industri, Vendsyssel 

Sagsnr:15/17192 
Forvaltning: CAM 
Sbh:MAKU 
Besl. komp: 
Arbejdsmarkedsudvalget 
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·         LO Vendsyssel og LO Aalborg 
·         EUC Nord & Tech College Aalborg 
·         Brønderslev-, Frederikshavn-, Hjørring og Jammerbugt Kommune 

Yderligere arbejdsgiverorganisationer og uddannelsesinstitutioner kan blive indbudt til 
at tilslutte sig partnerskabet. 
  
Den tværkommunale partnerskabsaftale vil blive udformet som en kort og præcis 
rammeaftale med målsætninger gældende for alle medvirkende parter i Vendsyssel.  
Partnerskabsaftalen forventes i første omgang at have en gyldighed på 2 år gældende 
fra primo 2016 til 31. december 2017. 
 
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
drøfter og godkender, at der bliver lavet en tværkommunale partnerskabsaftale med 
Frederikshavn Kommune som en af partnerne.  
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2015 
Drøftet og godkendt. 
 
 
Bilag 
Tværkommunal partnerskabsaftale 
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4. Opfølgende temadag - sundhed og 
beskæftigelse 
 
Sagsfremstilling 
 
Resumé 
På møder i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og 
Børne- og Ungdomsudvalget i september og oktober måned 2015 blev det 
politisk godkendt at afholde endnu en temadag vedrørende samarbejde 
mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Temadagen er en opfølgning 
på temadagen ”Samarbejde om borgernes sundhed og 
arbejdsmarkedsparathed”, der blev afholdt den 4. juni 2015.  
  
Formålet med nye temadage 
I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra Center for Arbejdsmarked, Center for Unge og Center 
for Sundhed og Pleje. Det overordnede formål med opfølgningen er, at 
sætte fokus på mere og styrket samarbejdet mellem områderne. 
Ambitionen er at lave forbedringer i den fælles indsats, herunder at skabe 
øget kendskab og viden om de tilbud, der er i kommunen. Derudover 
introduceres begrebet relationel koordinering, der med succes anvendes i 
Center for Social og Sundhedsmyndighed, som en metode til tværgåede 
samarbejde. Afslutningsvist laves der en opsamling med konkrete aftaler for 
det videre samarbejde. Fokus er på det simple og virkningsfulde 
samarbejde med enkle og målbare initiativer.  
  
Udvælgelse af temaer 
I Frederikshavn Kommune er psykiske lidelser og bevægeapparatet de 2 
områder, hvor der er flest sygemeldte borgere. De udgør hver omkring 40 
% af samtlige sygemeldte borgere. Arbejdsgruppen har derfor forslået, at 
afholde temadagene over 2 dage med en dag til hvert emne, hhv. psykiske 
lidelser og bevægeapparatet.   
  
Hertil skal det bemærkes, at det falder godt i tråd med de af 
Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som centrene har fokus på i 
2015 og 2016. 

• For psykiske lidelser gælder det pakkerne med mental sundhed – 
alkohol – stoffer. 

• For bevægeapparatet gælder det pakkerne med fysisk aktivitet – 
mad og måltider – overvægt. 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/23219 
 Forvaltning: CAM 
 Sbh: maku 
 Besl. komp: AMU, SUU, BUU og 
SOU 
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Temadagen om psykiske lidelser afvikles primo 2016 og temadagen om 
bevægeapparatet afvikles i august/september 2016. Temadagene skal 
afholdes en torsdag fra kl. 13-17. Begge temadag følger den samme 
skabelon. Dog vil de inviterede personer variere i relation til emnet.  
  
Temadag – psykiske lidelser  
Målgruppen: Ledere, faglige koordinatorer, evt. frontpersonale fra Center 
for Handicap og Psykiatri (Støttecentrene, Fontænehuset, Nordenfjord, 
Misbrugsbehandling og Socialt udsatte), Center for Social og 
Sundhedsmyndighed (Socialenheden), Center for Unge, Center for 
Arbejdsmarked og Center for Sundhed og Pleje.  
  
Indhold:  

1. Siden sidst – opfølgning på sidste temadag 
2. Dagens program samt formålet med dagen.  
3. Kort præsentation af de tilbud / indsatser, vi har i Frederikshavn 

kommune for borgere med psykiske lidelser. 
a. Relevante aktører fremlægger, hvilke tilbud /muligheder der 

er inden for deres område: Hvem gør hvad? Hvem må 
hvad?  

b. Workshop: Overskrift: Hvor er der synergi i at samarbejde? 
Fokus på det enkle samarbejde.  

  

4. Relationel koordinering: Præsentation af begrebet og en skabelon 
til at bruge metoden i praksis. Social- og Sundhedsmyndighed 
fortæller om metoden og dens anvendelse i praksis.  

5.   Fremlæggelse af en typisk kompleks case, som kræver samarbejde 
på tværs. 
Workshop: Overskrift: Relationel koordinering – hvordan bruger vi 
metoden i vores tværgående samarbejde? 
  

6.   Konkretisering af muligheder og nye initiativer i samarbejdet mellem 
sundhed og beskæftigelse om borgere med psykiske lidelser? 
Hvad er succeskriterierne for borgerne, og hvordan måler vi 
effekten?  

  
7.   Afslutning og opsamling på konkrete aftaler for det videre 

samarbejde 
  

Temadag – bevægeapparatet  
Målgruppe: Ledere, fagligere koordinatorer evt. frontpersonale fra Center 
for Sundhed og Pleje (Sundheds og Træningscentrene, evt. Projekt 
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faldforebyggelse), Center for Social og Sundhedsmyndighed 
(Visitationsenheden), Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.  
  
Indhold: Det samme som ved temadagen om psykiske lidelser, men nu 
rettet mod bevægeapparatet. 
  
Indstilling 
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren og Social- og 
sundhedsdirektøren indstiller at 

1. Orienteringen om afholdelse af de opfølgende temadage tages til 
efterretning 

2. Politikerne tager stilling til, om de vil deltage i temadagene.  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2015 

1. Taget til efterretning 
2. Udvalget ønsker at deltage i dagene 
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5. Orientering: Status på jobrotation 

 

 Åbent 
Sagsfremstilling  
Frederikshavn Kommunes brug af jobrotationsordningen har været faldende siden 
årsskiftet. Udviklingen skal ses relation til, at den tidligere regering i 2013 indførte et nyt 
lovgrundlag for jobrotation, som betød, at kommunerne skulle medfinansiere en større 
andel af udgiften (se referatet fra mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 
2015 for en detaljeret gennemgang af lovgrundlaget).  Den faldende udvikling er ikke kun 
sket i Frederikshavn Kommune, men også på landsplan.  
 
Antallet af personer i jobrotation i Frederikshavn Kommune toppede i december måned 
2014 med hele 274 personer der var ansat som jobrotationsvikarer. Årsagen til at antallet 
i jobrotation først begyndte at falde ca. et år efter regeringen ændrede lovgrundlaget, 
skal ses i sammenhæng med, at der var indgået aftale om en række forløb forud for lov 
ændringen, men med et senere starttidspunkt. Det betød, at der var et forholdsvist stort 
afløb. I september måned 2015 deltog 137 personer i jobrotation, hvilket svarede til 
niveauet for foråret 2014. Det forventes at den aftagende udvikling fortsætter ind i 2016. 
 
Ses der på fordelingen af jobrotationsforløb imellem offentlige og private virksomheder, 
så var der frem til og med december måned 2014, er overvægt af offentlige 
arbejdsgivere. Herefter har der fundet en harmonisering sted, som betyder, at 
fordelingen i september 2015 stort set er ens.  
 
Effekten af jobrotation har været positiv. Ud af de 286 personer som i oktober og 
november måned 2014 deltog i jobrotation, så er 114 i dag selvforsørgende svarende til 
40 %. Center for Arbejdsmarked (CAM) vurdere, at langt de fleste heraf er i ordinær 
beskæftigelse.   
 
På trods af en forventning om fremadrettet fald i antallet af personer som deltager i 
jobrotation, så fortsætter CAM sin nuværende praksis på området. Jobrotation er et 
redskab med høj effekt og er med til at sikre indsatsen for at løfte fra ufaglært til faglært. I 
indsatsen for den virksomhedsrettede indsats er der fokus på opkvalificering af 
medarbejdere, og der arbejdes på at bruge jobrotation i de situationer, hvor dette er 
muligt.  
  
Alle ledige jobrotationsvikarstillinger annonceres på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside. 
 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh: hhbj 
Besl. komp: 
AMU/LAR 
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Indstilling 
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2015 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
Jobrotation status 
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6. Orientering: Status på microfleksjob i 
Frederikshavn Kommune 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
I 2013 blev en ny fleksjobreform implementeret som åbnede op for muligheden for at 
etablere fleksjob helt ned til én time ugentligt. Hvis man ser på intentionerne bag 
fleksjobreformen, så var det tanken at skabe fleksjob, der ville kunne føre den enkelte 
tætter på arbejdsmarkedet. Hvis muligheden for at varetage et fleksjob sættes i 
modsætning til at modtage passiv offentlig forsørgelse, så vil tilbuddet om et fleksjob med 
få ugentlige timer (10 timer eller der under) være udviklende for den fleksjobvisiterede. 
Tilbud skabt med baggrund i at bringe den enkelte fleksjobvisiterede tættere på 
arbejdsmarkedet er således en win-win-situation, der er til gavn for både den ansatte og 
arbejdsgiver. 
 
Med udgangspunkt i fleksjobreformen vedtog Arbejdsmarkedsudvalget en strategi for 
oprettelse af kommunale fleksjob med et lavt ugentligt timetal (5 timer eller derunder). 
Fleksjobbene kaldes populært ”microfleksjob”. Strategien giver Center for Arbejdsmarked 
(CAM) mulighed for at oprette op til 100 kommunale microfleksjob. Strategien for 
microfleksjob har til hensigt at etablere fleksjob til alle, der har modtaget ledighedsydelse 
i 18 måneder eller mere. Fleksjobbene skal være af en sådan kvalitet, at de giver 
mulighed for en udvikling hen mod ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. 
Økonomien (lønudgiften) for kommunale microfleksjob i Frederikshavn Kommune er, i 
henhold til strategien, placeret hos CAM. Det betyder, at der er CAM som afholder 
lønudgiften for personer ansat i et kommunalt microfleksjob.  
 
Ud over kommunale microfleksjob så arbejder CAM også målrettet imod oprettelse af 
almindelig fleksjob med et timetal under 10 timer på både det offentlige og private 
arbejdsmarked. Forskellen mellem disse og microfleksjob er, at økonomien ikke er 
placeret hos CAM, men hos arbejdsgiveren. Opsummerende kan det konstanternes, at 
CAM arbejder på etablering af fleksjob med et lavt ugentligt timetal på tre områder: 
 

1. Kommunale microfleksjob 
2. Offentlige virksomheder 
3. Private virksomheder 

 
Status på indsatsen 
I starten af 2013 var der ganske få personer ansat i fleksjob på få timer i Frederikshavn 
Kommune. Herefter har udviklingen været stigende og ved udgangen af oktober måned 
2015 var der 372 personer ansat på det rummelige arbejdsmarked. Nedenfor er det 
opgjort hvor mange fleksjob med et lavt timetal der er oprettet i private- og kommunale 
virksomheder i perioden 2013 til og med oktober måned 2015: 
 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh: hhbj 
Besl. komp: AMU og 
LAR 
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1. 302 private 
2. 156 Offentlige heraf 100 kommunale microfleksjob.  

  
Ses der på hvordan det er gået de personer som har været ansat i, så er langt de flest 
stadig ansat på det rummelige arbejdsmarked. Af de fleksjob som er blevet afsluttet, så 
er 30 blevet opsagt af tilbudsgiver (arbejdsgiver), 19 sager er blevet revideret (f.eks. i 
forhold til timetallet) og i 2 tilfælde er fleksjobbet blevet opsagt af arbejdstager. CAM 
vurdere, at erfaringerne og resultaterne har været positive, da mange personer er gået 
fra at modtage ledighedsydelse til ansættelse på det rummelige arbejdsmarked. 
 
Evaluering 
Med henblik på at sikre, at der sker progression i ansættelserne, så har Jobcentret 
implementeret en tæt opfølgning. Jobcentret er i kontakt med arbejdstager og 
arbejdsgiver minimum hver 6. måned. Lovgivningsmæssigt er Jobcentret kun forpligtet til 
at følge op på indsatsen efter 2.5 år. Jobcentret vurderer, at den intensive opfølgning er 
med til at sikre, at personer der er ansat i fleksjob, udvikler arbejdsevnen og intensiteten 
(timetallet) i retning imod det ordinære arbejdsmarked.   
 
COWI og DICSUS har på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
udarbejdet en analyse af kommunernes anvendelse af fleksjob på 10 timer eller 
derunder. Frederikshavn Kommune var en af de kommuner, som blev udvalgt til at indgå 
i undersøgelsen. Af analysen fremgår det, at 21 % af samtlige fleksjob i Frederikshavn er 
fleksjob under 10 timer, mens tallet er højest i Aabenraa Kommune med 47 % efterfulgt 
af Fredericia med 45 %.   
 
Konklusionen på tværs af alle de medvirkende kommuner er, at der i omtrent halvdelen 
af fleksjobbene på få timer er et mismatch mellem borgerens arbejdsevne og 
timetal/intensitet i fleksjobbet. Et af de væsentligste kritikpunkter er finansieringen af 
fleksjob gennem en central kommunal pulje eller af beskæftigelsesforvaltningen (som 
strategien for microfleksjob i Frederikshavn), hvor lønudgiften ikke påhviler den enkelte 
afdeling eller institution. Det giver det særlige vilkår, at den fleksjobansattes reelle 
arbejdsindsats ikke behøver at matche lønudgiften.  
 
CAM kan dog ikke genkende ovenstående kritik, hvilket skal ses i sammenhæng med 
den intensive opfølgning på fleksjobområdet. Derudover skal det bemærkes, at 2/3 af 
alle fleksjob på 10 timer eller derunder er private.     
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Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2015 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
Overblik over fleksjob på 10 timer eller derunder i Frederikshavn Kommune 
Kommunernes brug af fleksjob på få timer – COWI og DISCUS 
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7. Orientering: Kvartalsliste for 
virksomhedspraktik og løntilskud 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland har fortaget en gennemgang af 
Kvartalslisten for virksomhedspraktik og løntilskud i 2. kvartal 2015. Center for 
Arbejdsmarked (CAM) har udarbejdet et bilag til rapporten, som kan ses som et 
supplement til Kvartalslisten. Bilaget omhandler alle virksomhedsrettede aktiviteter i 
perioden fra og med januar til og med oktober måned 2015. Bilaget giver dermed 
mulighed for at se den samlede virksomhedsrettede aktivitet. 
 
Af bilaget fremgår det, at der i 2015 har været 299 personer aktiveret i nytteindsats. Alle 
personer har været aktivitet på P – nummeret i Projekt Afdelingen (PA). Dette skal ses i 
sammenhæng med Strategien for nytteindsats, hvor Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og 
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at placere nytteindsatsen i regi af PA.  PA har i 
henhold til strategien lov til at aktivere 90 personer løbende i nytteindsats. Det betyder, at 
antallet af personer i nytteindsats på en tilfældig dag, maksimalt må være på 90.   
 
Ses der på virksomhedspraktik, så fremgår det af bilaget at 1.917 personer, svarende til 
2/3 af de samlede aktiviteter på i alt 3.306 har været aktiveret i praktik. Top fem over 
virksomheder hvor der har været flest virksomhedspraktikker er: 
 

1. Føtex (virksomhedscenter): 43 
2. Ældre Bangsbo Aktivitetscenter (virksomhedscenter): 39 
3. Knivholt Hovedgård (virksomhedscenter): 33 
4. Beredskabsafdelingen (virksomhedscenter): 27 
5. Ældre Ingeborgvej Dagcentret: 20 

 
Som det fremgår af top 5, så er der på 4 af virksomhederne oprettet et 
virksomhedscenter, hvor borgere på kanten af arbejdsmarked har mulighed for at blive 
aktiveret. Disse virksomheder påtager sig dermed et stort socialt ansvar.  
 
Ses der på løntilskud, har der i alt været ansat 528 personer. Top fem over virksomheder 
hvor der har været ledige i løntilskud er: 
 

6. Park og Vej: 13 
7. Caspershus: 11 
8. Ældre Bangsbo Aktivitetscenter: 9 
9. Arbejdsmarkedscentrets Projektafdeling: 9 
10. Ældre Ingeborgvej Dagcentret: 8 

 
Som det fremgår af top 5, så er alle virksomhederne offentlige institutioner. Ses der på 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh: hhbj 
Besl. Komp: AMU og 
LAR 
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top 20, så er de 19 første virksomheder offentlige mens Føtex kommer ind som nr. 20. 
Det forventes at antallet af offentlige løntilskudsansættelser vil blive reduceret i 2016, 
hvilket skal ses i sammenhæng med, at refusionsreformen træder i kraft og 
kommunernes økonomiske incitament til at anvende ordningen reduceres. 
 
Afslutningsvis skal der knyttes en kommentar til udviklingen i antallet af 
virksomhedsrettede aktiviteter. Siden november måned 2013 har der været tendens til et 
svagt fald. I juli måned 2015 var der 979 personer i virksomhedsrettede aktiviteter, hvilket 
er periodens laveste.   
 
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2015 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
KLV – liste Frederikshavn- Læsø 2. kv. 2015 
Kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud (bilag til regneark) 
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8. Orientering om flygtninge- og 
udlændingeområdet 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Udvalget anmodede på sidste møde om et notat vedr. indtægter og udgifter på 
flygtningeområdet. For at synliggøre posterne, er det udarbejdet en opgørelse. Nedenfor 
er de overordnede rammer omkring økonomien på flygtninge- og udlændingeområdet 
beskrevet. For en mere detaljeret gennemgang henvises til bilaget.  
 
Frederikshavn Kommune modtager et generelt tilskud fra staten på ca. 15. 195 kr. pr. 
borger på flygtninge- og udlændingeområdet. Der er 1.935 flygtninge og udlændinge som 
indgår i opgørelse af de generelle tilskud. Der med udløser flygtninge og udlændige et 
tilskud i alt på 29.403.198 kr. Derudover er kommunerne blevet tildelt et særligt tilskud i 
2015 og 2016 som i alt er på 4.800.000. kr.  
 
Ovenstående indtægter skal sættes i relation til udlændinge udligningsordningen, hvor de 
modtagene tilskud sættes i relation til hvor mange udlændinge en kommune har. Her 
bidrager kommunen med en udgiftspost på 23.424.000. kr.  
 
Nettoudgifterne på konto 5 i forbindelse med beskæftigelsesforanstaltninger på 
Arbejdsmarkedsudvalgets budget i 2015 beløber sig til ca. 16.500.000. kr. 
 
På skoleområdet er der i 2015 12 verdensklasser som forventes at stige til 15 i 2016 med 
en udgift på 9.750.000. kr.  
 
I alt er netto udgifterne opgjort til 15.470.802. kr.  
 
Der er dog også en række skatteindtægter som skal medregnes. Beregningen er 
forholdsvis kompliceret og skal tages med et forbehold. Meget tyder dog på, at 
skattebetalingen for de over 16 årige vil være på ca. 49.000.000. kr.  
 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh: hhbj 
Besl. komp: 
Arbejdsmarkeds-
udvalget 

Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at økonomien på flygtninge- og 
udlændingeområdet gennemgås på udvalgsmødet. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2015 
Økonomien blev gennemgået. 
 
Bilag 
Økonomi vedrørende udlændinge - opgørelse 
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9. Orientering: Praksisundersøgelse 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet Ankestyrelsen om at 
gennemføre en undersøgelse af udvalgte kommuners praksis om revurdering efter 
sygedagpengelovens § 24 og anvendelsen af forlængelsesreglerne i 
sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2 og 3.  
 
Baggrunden for praksisundersøgelsen er ændringerne af reglerne i forbindelse med 
reformen af sygedagpengesystemet, der blev vedtaget af Folketinget den 11. juni 
2014. 
 
Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan kommunerne ved 
revurderingstidspunktet forstår og anvender forlængelsesreglerne i § 27, stk. 1, nr. 2 
og 3, samt jobafklaringsforløb, herunder om kommunerne har haft et tilstrækkeligt 
grundlag til at kunne træffe kvalificerede afgørelser på revurderingstidspunktet. 
 
Undersøgelsen viser, at kommunerne træffer afgørelse om forlængelses af 
sygedagpengeperioden inden revurderingstidspunktet, og at kommunerne i 69 procent 
af afgørelserne overholder sygedagpengelovens betingelser. Frederikshavn 
Kommuner ligger med 7 ud af 10 sager lige over gennemsnittet af alle afgørelserne. 
 
I den samlede undersøgelse ville 31 % af sagerne blive ændret eller hjemvist, hvis det 
havde været klagesager. Det svarer til 39 af de i alt 125 sager, der er med i 
undersøgelsen. 26 af de 39 sager er ikke tilstrækkeligt lægeligt oplyste til, at der kunne 
træffes en materiel rigtig afgørelse. Herudaf manglede der i 22 af sagerne aktuelle 
lægelige oplysninger. I flere af disse sager har der været en udvikling i 
sygdomsforløbet eller det er oplyst, at der er sket en forværring af den sygemeldtes 
helbredstilstand eller funktionsniveau. De resterende 13 sager, der vurderes materielt 
forkert skyldes, at forlængelsesgrundlaget ikke var opfyldt.  
 
Undersøgelsen danner grundlag for følgende anbefalinger til kommunerne: 

 
- at sikre tilstrækkeligt lægeligt oplysningsgrundlag i sagerne, således at 

kommunerne kan træffe en kvalificeret afgørelse om 
forlængelsesmulighederne.  
 

- at kommunerne skal være opmærksomme på at indhente lægelige oplysninger 
om den sygemeldtes aktuelle helbredstilstand, hvor der har været en udvikling 
i sygdomsforløbet, eller hvor den sygemeldte fx har oplyst om en forværring i 
tilstanden eller funktionsniveauet.  
 

Sagsnr:15/32174 
Forvaltning: CAM 
Sbh:MAKU 
Besl. komp: 
Arbejdsmarkedsudvalget 
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- at kommunerne skal være opmærksom på tidsfristerne i sygedagpengelovens 

kapitel 6. 
 

- at kommunerne skal være opmærksomme på at inddrage borgeren i 
retssikkerhedslovens § 7a vurdering (Ankestyrelsen finder, at borgeren ikke 
kan anses for at være blevet tilstrækkeligt inddraget efter retssikkerhedslovens 
§ 7a ved, at kommunen alene vedlægger § 7a i forbindelse med 
partshøringen, eller ved at vurderingen fremgår af kommunens afgørelse. 
Ankestyrelsen vurderer, at den optimale måde at inddrage borgeren på, for at 
det kan anses for at være i overensstemmelse med § 7a, er, at borgeren 
indkaldes til en personlig samtale) før der træffes afgørelse i sagen og på at 2 
ugers fristen i retssikkerhedslovens § 7a er overholdt.  
 

- at kommunerne i sager, hvor der skal træffes afgørelse om at forlænge 
sygedagpengeperioden skal være opmærksomme på at begrunde, hvorfor der 
sker forlængelse efter den valgte forlængelsesgrund.  

 
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2015 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
Ankerstyrelsens praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden.  
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10. Direktøren orienterer 
 
Sagsfremstilling 
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område. 
 

• Opfølgning på Integrationsdagene den 23. og 24. november 2015. 
 
 
Indstilling 
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2015 
Taget til efterretning. 
  

 

 
 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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