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1 (Åben) Status for Center for Unge
Sags ID: EMN-2016-00149

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Center for Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet om en status for Center for Unge, hvorfor mødet 

afvikles i Center for Unges lokaler. 

I forbindelse med mødet vil Arthur Corneliussen og Taija Vangsø Erichsen vise rundt i 

centret samt give en status for arbejdet, herunder:

- Hvilke målgrupper arbejdes der med?

- Hvordan udvikler målgrupperne sig?

- Hvad er målsætningerne?

- Hvilke indsatser arbejdes der med for at realisere målsætningerne?

- Hvem er de væsentlige samarbejdspartnere?

- Hvordan kan vi gøre hinanden bedre?

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at samspillet mellem Center for 

Unge og Center for Arbejdsmarked drøftes. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet

Bilag
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2 (Åben) Ungebyrådet
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet opfordrer de stående udvalg til at komme 

med input til Ungebyrådets arbejde. 

Udvalgene opfordres til at drøfte hvad de unges overvejelser, holdninger og meninger 

kan bruges til, f.eks.: 

  -  i forbindelse med konkrete projekter

  -  uddannelsesudfordringerne

  -  må-godt-land

  -  dem der kan selv, skal selv

  -  den hele by osv.

Udvalgene opfordres til at formulere de dilemmaer/problemstillinger udvalgene ønsker 

Ungebyrådet skal drøfte. Hvordan mener Ungebyrådet, at tingen kan gøre det bedre?

De stående udvalgs dilemmaer/problemstillinger til Ungebyrådet vil blive præsenteret for 

den politiske styregruppe den 17. februar.

Ungebyrådet mødes næste gang den 12. april 2016. 

Den politiske styregruppe består af Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Birgit 

Stenbak Hansen, Christina Lykke Eriksen, Flemming Rasmussen og Kristina Lilly 

Frandsen.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 

sagen.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Drøftet.

1. Kender de unge erhvervslivet i Frederikshavn Kommune – ved de hvilke karriere- og 
beskæftigelsesmuligheder der er i kommunen?
Hvordan kan kendskabet til det lokale erhvervsliv blive bedre?

2. Hvilke tanker har Ungebyrådet gjort sig omkring iværksætteri, herunder mulighederne 
for at få hjælp til at starte som iværksætter?

Bilag
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3 (Åben) Orienteringssag. LO analyse - fald i aktiveringen
Sags ID: EMN-2016-00145

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Styringsenhed

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Landsorganisationen i Danmark (LO) publicerede i januar måned, en analyse af 

aktiveringsomfanget, som har været debatteret i medierne. Nedenfor gennemgås 

hovedpointerne fra analysen.

Analysen viser, at aktiveringsgraden er faldet fra ca. 30 % i slutningen af 2011 til godt 10 

% i september 2015 for dagpengemodtagere på landsplan. Det seneste år er 

aktiveringsgraden faldet fra 16 % til 12 %.

Udviklingen gennem 2015 kan efter alt at dømme henføres til, at væsentlige dele af 

beskæftigelsesreformen trådte i kraft den 1. januar 2015, og yderligere dele trådte i kraft 

den 1. juli 2015, herunder bl.a. afskaffelse af kravet om gentagende aktivering. 

Ændringerne vedrører både fordelingen af aktiveringsredskaberne, længden af 

aktiveringsforløbene og intensiteten af aktiveringen.

En del af sigtet med beskæftigelsesreformen var at fokusere aktiveringstilbuddene mod 

ordinær uddannelse, privat løntilskud og virksomhedspraktik. Der er sket

en stigning i andelen af aktiveringen med disse redskaber, men på bekostning af

øvrig vejledning og opkvalificering, offentligt løntilskud og jobrotation. Samlet set er der 

dog gennemført væsentligt færre aktiveringsforløb i 2015. 

Carsten Koch udvalgets forslag ligger til grund for beskæftigelsesreformen, men er på 

flere områder ændret i den endelige udformning i beskæftigelsesreformen. Dermed er det 

forventede aktiveringsomfang, som følge af reformen, også lidt anderledes

end vurderet af Carsten Koch udvalget. Det var ventet, at reformen samlet skulle give en 

stigning i ordinær uddannelse på ca. 600 fuldtidspersoner i 2015, og ca. 1.200 

fuldtidspersoner i 2017. Reelt er der faktisk sket et fald for jobrettet uddannelse. 

Beregningen viser, at mellem de første tre kvartaler af 2014 og 2015 er der sket et fald på 

mere end 700 fuldtidspersoner i ordningen, hvilket svarer til et fald på godt 40 pct.

Analysen fra LO har efterfølgende været debatteret i medierne bl.a. på Altinget.dk. Til 

Altinget.dk forklarer næstformand ved LO, Ejner K. Holst: 

"Det er fint, at man får bremset den meningsløse aktivering, men det må ikke gå ud over 

den meningsfulde aktivering. Den aktive arbejdsmarkedspolitik udgør det ene ben i vores 
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flexicurity-system. Derfor er vi bekymret over udviklingen," siger næstformand Ejner K. 

Holst.

Det er dog en bekymring som chefkonsulent ved KL, Ulrik Petersen, ikke kan genkende. 

Til Altinget.dk udtaler Ulrik Petersen følgende: 

"KL har igennem flere år argumenteret for at sætte fokus på resultaterne og ikke 

omfanget af beskæftigelsesindsatsen. Den grundlæggende ide med 

refusionsomlægningen, som netop er trådt i kraft, er yderligere at styrke fokus på 

resultater af beskæftigelsesindsatsen, ” siger chefkonsulent Ulrik Petersen.

Nordjylland og Frederikshavn Kommune

Også for de nordjyske kommuner er aktiveringsgraden faldet for dagpengemodtagere. I 

Frederikshavn Kommune er aktiveringsgraden faldet fra ca. 30 til 17 % svarende til 13 

procentpoint i perioden ultimo 2010 til og med 2014. Det skal dog bemærkes, at 

Frederikshavn Kommune har den højeste aktiveringsgrad i den seneste opgjorte periode. 

Brønderslev er med en aktiveringsgrad på kun 8 % den nordjyske kommune med laveste 

aktiveringsgrad.

Faldet i aktiveringsgraderne for de nordjyske kommer skyldes primært afskaffelse af 

intensiv aktivering tilbage i 2012 for dagpengemodtagere med mere end 18 måneders 

ledighed. Det betød, at kommunerne ikke længere var underlagt et krav om 30 timers 

aktivering om ugen i resten af dagpengeperioden. I Frederikshavn Kommune gav det 

mulighed for at prioritere effekten af tilbuddene højere end statens proceskrav. Det 

handler med andre ord ikke om at igangsætte så mange aktiveringsforløb som muligt, 

men at de bringer ledige i job og uddannelse (se neden for hvor effekterne gennemgås).  

Ses der på anvendelsen af aktiveringstilbud i Center for Arbejdsmarked (CAM), kan der 

identificeres et fald for stort set alle redskaber med jobrotation og ordinær uddannelse 

som undtagelserne. Størst har faldet været for virksomhedspraktik og især privat 

virksomhedspraktik, men også ansættelse med offentligt løntilskud er blevet kraftigt 

reduceret. At ansættelse med offentligt løntilskud er faldet, skal ses i sammenhæng med, 

at lovgrundlaget i løbet af perioden er blevet ændret, så kommunerne nu kun kan 

igangsætte dem efter 26 ugers ledighed og kun bevilliges i henholdsvis 4 og 6 måneder. 

Derudover er ansættelse med offentligt løntilskud ikke længere omfattet af kvoter for, 

hvor mange stillinger kommunerne skal oprette. Det har betydet, at CAM kun bevilliger 

tilbuddet, når det giver mening for den enkelte ledige. 

Udviklingen siden 2011 skal også ses i sammenhæng med, at Frederikshavn Kommunes 

aktiveringsstrategi løbende er blevet ændret. Aktiveringsstrategien indeholder i dag en 

målsætning om, at vi skal igangsætte et aktiveringstilbud, når det giver mening, uanset 

hvor borger er i ledighedsforløbet. Herudover skal CAM bemærke, at Frederikshavn 

Kommune med Beskæftigelsesplan 2016 har opprioriteret opkvalificeringsindsatsen bl.a. 

med et mål om at ”løfte fra ufaglært til faglært” og fra ”ufaglært til specialseret faglært”. 

Resultaterne af en effektiv og tidssvarende aktiveringsstrategi har også været tydelige de 

senere år. Ses der på selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter en deltager har afsluttet et 
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aktiveringstilbud, har der siden 1. kvartal 2012, hvor selvforsørgelsesgraden var på 34 % 

fundet en stigning sted, hvis man sammenligner 1. kvartal 2012 med 1. kvartal 2013 osv.  

I 1. kvartal 2014 var selvforsørgelsesgraden 46 %.

Samlet set betyder indsatsen, at CAM ikke kan genkende bekymringen fra LO, når vi ser 

på den samlede aktiveringsindsats og især resultaterne. Godt nok er aktiveringsgraden 

faldet, men effekten af tilbuddene er stigende. Det hænger sammen med, at vi f.eks. har 

opprioriteret uddannelsestilbud og fokuseret mindre på nogle redskaber f.eks. offentligt 

løntilskud, hvor vi har erfaret, at effekterne er mindre. Derudover vil CAM opfordre til at se 

udviklingen i et bredere perspektiv. Udviklingen er ikke kun et resultat af 

beskæftigelsesreformen fra sidste år og herunder Carsten Koch, men et resultatet af 

mange forskellige lovændringer. Bl.a. er kommunernes driftsloft til aktivering løbende 

blevet sænket samtidig med at kommunerne er blevet pålagt at afholde flere samtaler 

med ledige. Flere undersøgelser har endda vist, at samtaler, samfundsøkonomisk, er det 

mest effektive redskab i beskæftigelsesindsatsen.   

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 
orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1. Fald i aktiveringen. LO analyse (1169323 - EMN-2016-00145)
- Bilag 2. Stort fald i aktivering af ledige skaber bekymring - Altinget -

Alt om politik (1169845 - EMN-2016-00145)
- Bilag 3 - overblik over aktiveringsindsatsen i Nordjylland (1169955 -

EMN-2016-00145)
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4 (Åben) Orienteringssag. Få offentlige forsørgede i Frederikshavn 
Kommune
Sags ID: EMN-2016-00070

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Dansk Arbejdsgiver Forening nyhedsbrev, Agenda, offentligjorde søndag den 10. januar 

en analyse over antallet af offentlig forsørgede i Danmark. Analysen viste, at hvis alle 

kommuner har samme andel offentlige forsørgede, som de bedste kommuner, ville man 

kunne flytte 70.000 personer fra offentlig forsørgelse til job.

Analysen er baseret på beregninger fra Jobindsats.dk på baggrund af opdeling i de 

såkaldte klyngekommuner. Alle landets kommuner er placeret i en af de i alt 7 klynger. 

Klyngerne er opdelt på baggrund af en række statistiske beregninger, hvor der tages 

højde for forskelle i indbyggernes uddannelse, alder, køn, civilstand osv. Ved at tage 

højde for disse rammevilkår er ideen, at kommunerne i de enkelte klynger får mulighed 

for at blive bedre til at løse opgaverne.

Frederikshavn Kommune er placeret i klynge nr. 1, hvor de kommuner som statistisk 

vurderes at havde de mest udfordrende rammevilkår er placeret. Ud over Frederikshavn 

indgår Bornholm, Langeland, Lolland og Morsø i klyngen.

I 2015 var Frederikshavn den kommune i klyngen som samlet præsterede bedst. At 

Frederikshavn præsterer bedst betyder, at vi igennem 2014 er haft et lavere antal på 

offentlig forsørgelse end vores rammevilkår tilsiger. Andre kommuner i klyngen f.eks. 

Lolland har statistisk set haft 2070 flere på offentlig forsørgelse end de burde, og er 

derfor placeret sidst.

Agenda er dog gået et skridt videre og fortaget en samlet indplacering af alle landets 

kommuner set i forhold til, hvor stor en procent antallet af offentlig forsørgede udgør ud af 

antallet af personer mellem 16 og 66 år. Her er Frederikshavn placeret som nr. 82 med et 

forsørgertryk på 20 %. Af andre kommuner i Nordjylland, skal det bemærkes, at Aalborg 

er placeret som nr. 31 (17 %), Hjørring nr. 65 (19 %), Brønderslev 78 (20 %).     

Opgørelsen skal mest af alt ses som en indikator på, at beskæftigelsesindsatsen i 

Frederikshavn virker, og at vi på trods af udfordrende rammevilkår faktisk præsterer på 

niveau med kommuner som Odense og Horsens, når vi ser på procenten af offentligt 

forsørgede. Men dermed ikke sagt, at der ikke fortsat er forbedringspotentialer.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1. Agenda. Kommuner kan flytte 70.000 fra offentlig forsørgelse 
til job (938750 - EMN-2016-00070)

- Bilag 2. Samlet opgørelse over klynger (938751 - EMN-2016-00070)
- Bilag 3. Besparelsespotentiale Frederikshavn Kommune 2014 (938752 

- EMN-2016-00070)
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5 (Åben) Orienteringssag. Regionale og kommunale flygtningskvoter i 2016
Sags ID: EMN-2016-00151

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR/AMU

Sagsfremstilling
Udlændingestyrelsen har ændret landstallet for, hvor mange flygtninge, der forventes at 

overgå til integration i kommunerne i 2016. Tallet ændres fra 12.000 til 17.000 i 2016. Det 

oprindelige landstal på 12.000 blev udmeldt af Udlændingestyrelsen den 1. april 2015. 

Landstallet på 17.000 er baseret på de forudsætninger, der er lagt til grund for 

finansloven for 2016.

Nedenstående tabeller viser henholdsvis regionskvoterne og kommunekvoterne i 2016, 

som Udlændingestyrelsen vil fastsætte, hvis kommunerne ikke indgår en frivillig aftale. 

Oversigten er udsendt af Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet den 9. december 

2015. 

Regionskvoter

Region Antal

Region Hovedstaden 3.268

Region Sjælland 2.907

Region Syddanmark 3.982

Region Midtjylland 4.398

Region Nordjylland 2.445

Total (landstal) 17.000

Kommunekvoter

Region Nordjylland Antal

Morsø 92

Thisted 178

Brønderslev 129

Frederikshavn 256

Vesthimmerland 171

Læsø 11

Rebild 157

Mariagerfjord 167

Jammerbugt 175

Aalborg 855

Hjørring 254

Region Nordjylland i alt 2.445
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Regeringen har samtidig besluttet at ændre en del af beregningsmodellen til fordeling af 

flygtninge mellem kommunerne, så modellen i højere grad tager højde for kommunernes 

integrationsopgaver. Det sker ved en ændring af Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministeriets bekendtgørelse om boligplacering. 

I den nye beregningsmodel tæller f.eks. udenlandske arbejdstagere, studerende, 

forskere, landbrugspraktikanter og au pairs ikke længere med. Det samme er tilfældet for 

familiesammenførte til andre end flygtninge, bl.a. danske statsborgere. Det skyldes, at 

kommunerne typisk ikke har integrationsopgaver for disse grupper, ud over eventuelt 

danskuddannelse.

Den markante stigning og det højere antal må forventes også at slå igennem i de 

kommende år. Der er behov for en nytænkning af integrationspolitikken, der er opdateret, 

retningsgivende og handlingsorienteret. Arbejdet med at skabe en ny og tidssvarende 

integrationspolitik i Frederikshavn Kommune er påbegyndt.  

Opjusteringen i antallet af flygtninge understreger, at opgaven med at tilpasse politikken 

og indsatser er påkrævet, ligesom det er et billede på behovet for at udvikle fleksible og 

skalerbare løsningsmodeller. Stigningen har medført en række udfordringer i den 

eksisterende integrationsindsats og i de tilbud, som skal løses ved en mere 

sammenhængende kommunal indsats.

Integrationsområdet er et område med komplekse udfordringer, som kommunerne 

forsøger at løse på bedste vis med store samarbejdsflader til det lokale erhvervsliv, 

boligorganisationer og civilsamfund. Frederikshavn Kommune startede i 2015 en proces 

med politik- og metodeudvikling af integrationsindsatsen. De primære udfordringer er 

fortsat boligplacering, den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og det øgede pres 

på skole- og børneområdet samt inddragelsen af frivillige.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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6 (Åben) Orienteringssag. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet
Sags ID: EMN-2016-00002

Sagsbehandler:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Nedenfor sættes der fokus på en række udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i 

Frederikshavn Kommune. I medierne fremstilles både positive og negative historier om 

beskæftigelse, ledighed, fremtidsudsigter osv., og Center for Arbejdsmarked (CAM) har 

forsøgt at perspektivere den landspolitiske debat til lokalområdet. Derigennem er det 

ideen at give et indblik i nogle af de udviklingstendser, som vi kan forvente i 2016. 

Tendenser som igennem en politisk drøftelse kan være med til at sætte rammen for de 

politiske drøftelser og beslutninger i Arbejdsmarkedsudvalget.

Udviklingen i Beskæftigelsen

Eksporten fra Danmark og til udlandet har været inde i en positiv udvikling i 2015. Denne 

udviklingen forventes at fortsætte ind i 2016. Danskerne er begyndt at bruge flere penge, 

hvilket har en positiv virkning på privatforbruget. Begge dele har været med til at 

stimulere beskæftigelsen og reducere ledigheden. Da krisen kradsede mest ved årsskiftet 

til 2013, var beskæftigelsen helt nede på ca. 2,1 mio. fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. 

Ved udgangen af oktober måned 2015 var antallet steget til 2,2 mio. svarende til en 

stigning på over 100.000 fuldtidspersoner. Udviklingen har været med til at skabe 

optimisme på jobmarkedet. Bl.a. noterer Arbejderbevægelses Erhvervsråd i en analyse 

fra november 2015, ”At Danmark er på vej ud af krisen og at fremgangen fortsætter ind i 

2016”.

Beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune har dog ikke fulgt med udviklingen på 

landsplan. Ved årsskiftet til 2013 var der ca. 19.500 fuldtids lønmodtagere med en 

lønindtægt fra en virksomhed i Frederikshavn Kommune. Ved udgangen af oktober 

måned 2015 var antallet stort set det samme. Det er særligt siden sommeren 2014, 

væksten på landsplan har fundet sted. Sammenlignes udviklingen for Frederikshavn 

kommune med Hjørring Kommune, har udviklingen i kommunerne fulgt den samme 

tendens til stagnation, dog med tendens til, at stagnationen har ”bidt sig hårdere fast” i 

Frederikshavn. Udviklingen i Frederikhavn forventes at fortsætte ind i 2016, hvilket 

betyder, at der generelt ikke er udsigt til en decideret ”jobfest”. 

Ledigheden falder

Selv om der ikke er udsigt til en jobfest, så tyder meget på, at beskæftigelsen er bedre 

inden for nogle brancher end andre. I Berlingske Business kunne man i november måned 

2015 under overskriften ”Hallo – hvem har set en metalarbejder? ” læse, at Blandt 
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Industries i Aalborg over en 3 årig periode har tredoblet antallet af medarbejdere. 

Stålvirksomheden med speciale i offshore konstruktioner vurderer dog, at det er blevet 

vanskeligt at rekruttere smede, maskinarbejdere og svejsere. En udvikling som Dansk 

Metal bekræfter i artiklen. 

Virksomhedernes muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft hænger bl.a. 

sammen med udbuddet af arbejdskraft dvs. ledigheden. Den sæsonkorrigerede ledighed 

i Frederikshavn Kommune har siden juli måned og frem til og med september været på 5 

% og 4,7 % for Hjørring Kommune. Sammenlignet med samme periode sidste år er der 

sket et fald på i alt 0,5 % hen over året. 

Under normale konjunkturforhold - modsvares stigende beskæftigelse af faldende 

ledighed, men i Frederikshavn Kommune falder ledigheden samtidig med, at 

beskæftigelsen er stagnerende. Årsagen til at den faldende ledighed ikke fører til 

stigende beskæftigelse, skal ses i relation til afgangen fra arbejdsmarkedet. Meget tyder 

på, at de personer der afskediges eller frivilligt opsiger jobbet ikke bliver ledige og 

modtager en forsørgelsesydelse, men går på enten efterløn eller pension. Dermed har vi i 

Frederikshavn Kommune en situation, hvor der bliver skabt ganske få nye job, og hvor 

”motoren” på jobmarkedet er tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det er med andre ord 

tilbagetrækningen der skaber jobåbninger, og derigennem får ledigheden til at falde. Den 

lave jobskabelse ses bl.a. i statistikken over ny opslåede stillinger. Igennem snit opslås 

der ca. 175 stillinger pr. måned i Frederikshavn mod 275 i Hjørring Kommune. Det lidt 

højere antal i Hjørring har bl.a. betydning for, at stagnationen i beskæftigelsen er mere 

markant i Frederikshavn end i Hjørring. 

Tendensen til faldende ledighed og stagnation i beskæftigelsen forventes at fortsætte ind 

i 2016.

Arbejdsstyrken bliver ældre

Gennemsnitsalderen for befolkningen i Frederikshavn Kommune er 45,2 år, og er dermed 

den højeste i Nordjylland, og hele 2 år højere end i Hjørring Kommune. Udviklingen 

skyldes især, at antallet af børn og unge i alderen 0 til 25 år er faldende. F.eks. var der 

primo 2015 ca. 13.000 børn og unge, hvilket er et fald på 2.500 siden 2005 og et fald på 

1.500 siden 2010. Den samme tendens ses i Hjørring, dog med den bemærkning, at 

reduktionen først for alvor slog igennem fra 2010.

Udviklingen er for alvor slået igennem i antallet af lønmodtagere over 50 år. Antallet af 

+50 årige på arbejdsmarkedet er steget med 10 % siden januar 2013 svarende til ca. 

6900 personer i oktober 2015. I sammen periode faldt antallet af lønmodtagere i alderen 

30 til 49 år med 5 %, mens antallet af unge under 30 år var konstant. Ses der på 

kønsfordelingen hos de +50 årige, så er der en tendens til at antallet af kvinder er 

stigende. Tilbage i 2010 var ca. 45 % kvinder mens tallet i 2015 er 55 %.
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Flaskehalsudfordringer

På trods af at der ikke er vækst i beskæftigelsen, kan tilbagetrækningen fra 

arbejdsmarkedet føre til situationer med flaskehalse. Særligt i en periode som den 

nuværende, hvor ledigheden er på vej til at bevæge sig ned under 5 %, er der risiko for, 

at virksomhederne oplever at rekruttere forgæves. Vi ser allerede nu, at flere 

virksomheder i lokaleområdet, lige som Bladt Industries oplever, at det er vanskeligt at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft. De brancher der er i risikozonen er f.eks. inden for de 

offshore relaterede erhverv og bygge/anlæg. Særligt metal branchen har tiltrukket sig 

opmærksomhed de senere år, da efterspørgslen på kompetencer inden for CNC, 

svejsning osv. har været stor. 

Det skal dog bemærkes, at efterspørgslen på arbejdskraft kan aftage i takt med den 

faldende oliepris. En oliepris på under 50 dollars for en tønde råolie betyder, at langt de 

fleste oliefelter i Nordsøen ikke er rentable. Berlingske Business bragt den 22 januar

2016 en analyse som viste, at specielt Mærsk Oil er presset på deres licenser i 

Nordsøen. Også norske Statoil har måtte tilpasse deres produktion de seneste måneder 

og afskedige medarbejdere. Olieprisen ligger ultimo januar 2016 på ca. 28 Dollars for en 

tønde af den europæiske referenceolie (BRENT). Flere analytikere peger på, at det lave 

niveau vil fortsætte i hvert fald året ud. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen drøftes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag

1. Bilag 1. Power Point til AMU februar 2016 (1131453 - EMN-2016-
00002)

2. Bilag 2. Artikel fra AE Rådet (1131450 - EMN-2016-00002)
3. Statistisk sammenligning med Hjørring (1254195 - EMN-2016-00002)
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7 (Åben) Februar 2016 - Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2014-00765

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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