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1 (Åben) Frikommuneansøgning
Sags ID: EMN-2016-00628

Sagsbehandler: Rikke Bæhrenz Gundersen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/BR

Sagsfremstilling
På KKR Nordjyllands møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der under 

forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse, skal søges ind på 

frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk. Af beslutningen fremgår 

yderligere: 

 Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer 

netværket, så vil en undergruppe på færre kommuner tage over, 

 Formålet er bl.a. at opnå en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, 

herunder også nytænkning af integrationsområdet, 

 En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne senest i maj 2016. 

Baggrund og rammerne for forsøget 

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt 

frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at 

afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Social- og 

indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til at deltage.

Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor 

kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme 

idéudviklingen og videndelingen kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med 

fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg – disse kan altså variere 

fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af 

kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering.

Fristen for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune-netværk var 

oprindeligt den 1. maj 2016, men er nu udskudt til den 1. juni 2016. Fra ministeriets side 

forventer man at kunne give en tilbagemelding i starten af september. Fristen for at søge 

om de konkrete projekter fastholdes dog fortsat til at være 1. november 2016. Ministeriet 

vil i starten af september udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i 

hvert netværk. Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde 

ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes gennemført under det konkrete tema for 

netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er den 1. november 2016. 

Herefter vil der være halvårlige ansøgningsrunder. 

Ansøgningsfristen pr. 1. juni 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af 

selve frikommune-netværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg. 
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Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede 

netværk er ansvarlig for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer m.v.), og er 

regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal 

fremgå af ansøgningen om at blive fri-kommunenetværk. KDK har peget på Aalborg 

Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven 

med at være netværksansvarlig kommune. 

Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende 

det nordjyske ønske om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil 

man ikke på forhånd udelukke et netværk bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der 

er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning til et afslag på 

frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over. 

Tilsvarende har Social- og Indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, 

ligesom der vægtes en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske 

ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét kommunenetværk i 

Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi vi i Nordjylland har en 

lang og god tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk 

spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at 

være i netværk med nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende 

arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de 

beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om, at 

de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, 

ligesom RAR Nordjylland vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den 

viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne. 

I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da 

kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse. 

Præmisser for netværket og forsøgene 

KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at 

sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om 

tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag reducerer muligheden for 

at kunne gennemføre denne mere effektive indsats. 

Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad 

kommunenetværkene kan forvente at kunne få tilladelse til: 

 Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes 

ændringer i hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke 

ydelser til borgerne 

 Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre 

til, at borgeren stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag. 

Ressourceforbrug 
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I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i nul, et eller flere forsøg. Det 

konkrete antal beslutter kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i 

de enkelte forsøg og dermed give et generelt billede af forbruget, bl.a. fordi at forsøgene 

vil kunne variere i omfang og indhold. 

Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, 

planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, 

møder), opfølgning på effekter, evaluering samt møder i netværket. En større kommune, 

der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet, at de har anvendt godt 1/3 

årsværk på frikommune-forsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi man fx 

vil bruge på markedsføringsdelen. 

Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på 

den korte bane vil give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske 

besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil 

give kommunerne mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere optimalt til 

den ”rigtige” indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved, at 

kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af 

ressourcerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og 

andre målgrupper hurtigere kommer i beskæftigelse med forsøgene. 

Forslag til forsøg 

Der er i Nordjylland arbejdet med ideer, der rammer ind under følgende temaer: 

– Kvalificeret arbejdskraft generelt 

– Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling 

– Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på 

integrationsområdet. 

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i 

Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til 

rådighed for erhvervslivet. Når der er kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil 

netværket arbejde videre med at konkretisere idéerne og fremlægge disse for 

kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg. 

Samarbejde i netværket 

I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og idéudvikler, vidensdeler og lærer 

af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de 

enkelte ansøgningsrunder, første gang den 1. november 2016. 

Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som 

godkendes under de enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere 

og beslutte, om der ønskes at anvende muligheden. 
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Det er således fremhæves, at den enkelte kommune kan melde til og fra på de enkelte 

delelementer i forsøget, som det besluttes det i det enkelte byråd. Som enkeltkommune 

er man således ikke bundet op på hele pakken i det samlede projekt. 

Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med ”kontrolgruppe” forstået således, at nogle 

kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden, mens andre kommuner ikke gør, og at 

der med det forskellige afsæt evalueres på resultaterne. Dette vil kunne ske i samarbejde 

med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville 

bidrage til vidensopsamling. 

For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), 

der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og 

dokumentere denne effekt samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige 

netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune. 

Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig til som minimum at deltage i 

netværksmøder, konferencer mv. 

Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende 

kommuner, hvorfor der ikke på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i 

form af de eventuelle administrative lettelser, som frikommuneforsøget gerne skal 

medvirke til at opnå. 

Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. juni 2016 gælder følgende 

tidsplan:

Arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
kommunerne i Forretningsudvalget på 
beskæftigelsesområdet fremsender udkast til 
ansøgning 

2. marts 2016 

FU på beskæftigelsesområdet drøfter udkastet 4. marts 2016 
FU fremsender udkast til ansøgning til KDK 9. marts 2016 
KDK og tilstedeværende 
beskæftigelsesdirektører drøfter udkast 

10. marts 2016 
(ifm. KL-Topmøde) 

FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige 
nordjyske beskæftigelsesdirektører drøfter 
ansøgning samt KDK’s bemærkninger 

18. marts 2016 

FU på beskæftigelsesområdet kvalificerer 
ansøgningen 

10.-29. marts 2016 

KDK tager stilling 1.april 2016 

Borgermestermøde 8. april 2016 

KKR-møde 15. april 2016 

Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser April-maj 2016 

Ansøgningsfrist 1.juni 2016 

Svar fra Social- og Indenrigsministeriet Primo sept. 2016 

Konkretisering af forsøgsideer- og –ansøgninger 
samt godkendelse i Kommunalbestyrelser 

Juli-oktober 2016 

Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg 1.november 2016 

Herefter ½-ålige ansøgningsrunder om konkrete Fra 1. maj 2017 
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forsøg 

LO Vendsyssel har fået frikommuneansøgningen til kommentering, og deres 

bemærkninger vil blive fremlagt på mødet.

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

anbefaler byrådet at godkende vedlagte ansøgning om, at de 11 nordjyske kommuner 

indgår i et frikommunenetværk. Beslutningen binder ikke den enkelte kommune til at 

deltage i hele projektet efterfølgende, men der kan meldes til og fra på delelementer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendes.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

 KKR_Udkast til ansøgning - Frikommuneforsøget _ til kommuner (1304778 
- EMN-2016-00628)

 LO svar-frikommuneforsøg.frhavn (1315515 - EMN-2016-00628)
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2 (Åben) Jobbarometeret - prognose for virksomhedernes 
medarbejderbehov
Sags ID: EMN-2016-01079

Sagsbehandler: Tina Skou Meinertz

Ansvarligt center: Styringsenhed

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Jobcenter Frederikshavn har i samarbejde med Jobcenter Hjørring og Jobcenter 

Brønderslev udarbejdet et såkaldt jobbarometer, der har til formål at afdække og 

tydeliggøre de vendsysselske virksomheders nuværende og kommende behov for 

arbejdskraft.

Selve jobbarometeret er en grafisk illustration over de stillingsbetegnelser, hvor de 

lokale virksomheder forventer en vækst i antallet af ansættelser indenfor 12 måneder, 

samt de stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne forventer en tilbagegang i antallet 

af ansatte eller ingen vækst i antallet af ansættelser. Der er både udarbejdet et fælles 

jobbarometer for de involverede kommuner samt tre lokale jobbarometre.  

I tilknytning til jobbarometeret udkommer der en hovedrapport, som benævnes 

”Prognose 2016”, samt tre lokale delrapporter for hver af de involverede kommuner, 

som analyserer og sammenfatter tendenser i jobbarometeret.

Det fælles jobbarometer samt det lokale jobbarometer for Frederikshavn Kommune er 

vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling. Det samme gælder hovedrapporten samt 

delrapporten for Frederikshavn Kommune. Der lægges i øjeblikket sidste hånd på 

rapporterne og jobbarometrene, så der kan stadig forekomme enkelte ændringer. 

Formål

Jobbarometeret kan anvendes i flere sammenhænge, og det kan blandt andet 

medvirke til at:

 udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og 

andre aktører på det lokale arbejdsmarked

 give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentre, UU-vejledere med flere et 

bedre grundlag til at vejlede ledige mod kommende jobåbninger på 

arbejdsmarkedet

 styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet 

kompetenceløft

 give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på 

beskæftigelsesområdet.

Dataindsamling

De tre jobcentre har i perioden 7. december 2015 til 5. februar 2016 spurgt 824 

virksomheder i de tre kommuner om, hvilken type medarbejdere de har ansat lige nu, 
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og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere om henholdsvis 3 og 12 

måneder. Der er interviewet 336 virksomheder i Hjørring Kommune, 330 i 

Frederikshavn Kommune og 168 i Brønderslev Kommune. 

Virksomhederne er endvidere blevet spurgt om deres behov for at ansætte lærlinge, 

og om på hvilke områder de fremover forventer rekrutteringsvanskeligheder.

De 824 virksomheder er repræsentativt udvalgt i forhold til kommunernes andel af 

virksomheder inden for bestemte erhvervsgrupper, og de udgør ca. 11 % af de 

virksomheder i de tre kommuner, som pr. 1. marts 2016 havde mere end én 

medarbejder ansat. 

Der er desuden gennemført fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra Dansk 

Industri, Dansk Byggeri, Dansk Metal, HK, Forsvarets Personalestyrelse og HORESTA 

for at få kvalificeret og perspektiveret undersøgelsen yderligere.

Undersøgelsens konklusioner

Virksomhederne i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner ser lyst på 

fremtiden. Lidt over en tredjedel af prognosens 824 adspurgte virksomheder forventer, at 

de om et år har flere ansatte end i dag, mens ca. 60 % forventer, at antallet af 

medarbejdere forbliver konstant. Kun 4,9 % af de adspurgte virksomheder forventer færre 

ansatte ved starten af 2017. 

Samlet forventer de adspurgte virksomheder en nettovækst på 1.128 medarbejdere frem 

mod 2017.

Størst fremgang forventes inden for:

 offentlig administration 

 metalindustrien 

 handel og forretningsservice

 byggeri med støtteerhverv

 kultur, turisme og event

 fødevare med støtteerhverv 

 transport med støtteerhverv

Tendenserne bekræftes langt hen ad vejen af den netop udkomne FremKom 3-analyse, 

som giver et bud på kompetencebehovet i Nordjylland på femårssigt. Dog forholder 

FremKom 3-analysen sig i modsætning til jobbarometeret ikke til effekten af de udflyttede 

statslige arbejdspladser.

Virksomhederne efterspørger primært uddannet arbejdskraft så som kontorassistenter, 

håndværkere, smede, elektrikere, social- og sundhedsassistenter, men det er også 

karakteristisk, at der fortsat er en del jobåbninger for ikke-faglærte, f.eks. inden for 

handel, hotel og restauration, byggeriet og industrien. 

Der er en række stillingsbetegnelser der er faldende eller stagnerende efterspørgsel 

efter. Det gælder f.eks. produktionsmedarbejdere inden for visse industrierhverv, 

receptionister, kontormedhjælpere uden specialistkompetencer og kortuddannede inden 

for omsorgsfagene.
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Rekrutteringsvanskeligheder er mest udbredte inden for byggebranchen, metalindustrien 

og hotelbranchen.

Sammenholdes virksomhedernes arbejdskraftbehov med indtaget af elever og lærlinge, 

tegner der sig et tydeligt behov for en ændret praksis. Selvom der tages lidt flere lærlinge 

ind inden for enkelte sektorer, er der behov for en mere systematisk 

opkvalificeringsindsats, hvis virksomhedernes kompetencebehov skal dækkes blot om få 

år. Her venter en stor fælles udfordring for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 

jobcentre og andre medspillere i opkvalificeringsindsatsen.

Lokale forskelle

Når sektorernes forventede udvikling i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner 

sammenlignes, ses der lokale forskelle, der vidner om kommunernes forskellige 

erhvervsstruktur. Eksempelvis forventer metalindustrien en større vækst i Frederikshavn 

Kommune end i de to andre kommuner, mens fødevareindustrien forventer en relativt 

større vækst i Hjørring Kommune. Dette skyldes formentlig, at der er flere traditionelle 

metalindustrier i Frederikshavn, der har eller har haft en tilknytning til havnene, som er 

inde i en positiv udvikling i disse år. Væksten i fødevareindustrien i Hjørring Kommune 

forventes at skyldes fiskeindustrien i Hirtshals, der ligeledes er i stor fremdrift. 

Brønderslev Kommune skiller sig ud i forhold til Frederikshavn og Hjørring kommune, da 

de generelt har færre og mindre virksomheder end de øvrige kommuner. Virksomhederne 

i Brønderslev Kommune har derfor heller ikke de samme forventninger til, at skulle 

beskæftige flere medarbejdere om 12 måneder som de to andre kommuner. Dog 

forventer alle sektorer, på nær transportsektoren, en øget vækst i antallet af 

medarbejdere inden for 12 måneder.

Sammenfatning for Frederikshavn Kommune

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune ser positivt på fremtiden. Samlet forventer de 

320 adspurgte virksomheder at skulle ansætte 392 medarbejdere ekstra frem mod 2017. 

Fremgangen i antallet af medarbejdere er fordelt over flere sektorer, men metalindustrien 

er den sektor, som har den største fremgang i antallet af medarbejdere.

Der er også stor optimisme inden for kultur, turisme og event, offentlig administration og 

organisationer, handel og forretningsservice samt byggeri og støtteerhverv. Det er meget 

positivt, at optimismen i forhold til antallet af ansatte er fordelt over flere sektorer. 

Virksomhederne efterspørger i høj grad faglært arbejdskraft. Der ses dog også tegn på, 

at virksomhederne er villige til at tage ufaglært arbejdskraft ind, hvis det viser sig umuligt 

at rekruttere uddannet arbejdskraft.

Virksomhederne melder i stigende grad ind, at de har svært ved at rekruttere faglærte 

håndværkere og faglærte inden for metalindustrien. Desuden ses der vanskeligheder ved 

at rekruttere egnede kandidater til lederstillinger i virksomhederne.

Virksomhederne efterspørger generelt flere lærlinge end tidligere, men der er stadig 

behov for, at virksomhederne gør en større indsats for at uddanne fremtidens faglærte 

arbejdskraft, hvis der i fremtiden skal undgås flaskehalse på arbejdsmarkedet.
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Fremtidige initiativer

I den kommende tid bliver jobbarometeret præsenteret i de enkelte afdelinger i Jobcenter 

Frederikshavn, så det kan blive en integreret del af det daglige arbejde. 

Det overvejes i øjeblikket, om der skal udarbejdes et jobbarometer for 2017. Der 

fornemmes en positiv interesse for jobbarometeret i mange nordjyske kommuner, og det 

er muligt, at et eventuelt jobbarometer for 2017 udarbejdes på regionalt plan.  

Der arbejdes fra flere forskellige sider på at løse de udfordringer, som påpeges i 

hovedrapporten. De tre jobcentre afholder løbende netværksmøder, hvor mulige 

initiativer drøftes på tværs. Der er allerede mange initiativer i gang både tværkommunalt 

og regionalt samt i samarbejde med a-kasserne.

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

beslutter

1. at der årligt udarbejdes et jobbarometer

2. at jobbarometerets resultater drøftes med Arbejdsmarkedsudvalget

3. at administrationen drøfter resultaterne med de uddannelsespolitiske og 

erhvervspolitiske aktører for at finde fælles løsninger

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. – 3: Indstillingen godkendt.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

 Jobbarometer, fælles (1306298 - EMN-2016-01079)
 Jobbarometer, Frederikshavn (1309134 - EMN-2016-01079)
 Hovedrapport (1309138 - EMN-2016-01079)
 Delrapport, Frederikshavn (1309909 - EMN-2016-01079)
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3 (Åben) Fællessamtaler med A-kasserne for dagpengemodtagere
Sags ID: EMN-2016-01149

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
Den 1. juli 2015 trådte den nye Beskæftigelsesreform i kraft. Reformen har medført et 

tættere samarbejde mellem a-kasserne og jobcentrene om at hjælpe ledige i job så 

hurtigt som muligt gennem en mere individuel indsats, ved flere samtaler og ved 

anvendelse af en fælles joblog.

Reformen udmøntes ved, at alle forsikrede ledige skal til samtale i Jobcentret en gang 

om måneden i de første 6 ledighedsmåneder. Heraf er samtale nummer 1 og 6 

fællesamtaler mellem a-kassen, jobcentret og de ledige. Herudover er der yderligere en 

fællessamtale i 16. ledighedsmåned. Implementering af reformen er sket i to tempi, 

således at afholdelse af fællessamtale nr. 1 først indføres pr. 1. juli 2016.

Ud over ovenstående samtaleforløb hvor jobcentret har ansvaret, skal 

dagpengemodtagere til min. 3 samtaler ved A-kassen. Den første er en CV-samtale som 

afholdes inden for de første 14 dages ledighed. Herudover er der 2 rådighedssamtaler, 

som afholdes inden for de første 6 ledighedsmåneder. Herefter holdes rådighedssamtaler 

efter behov. 

Fællessamtaler 

Fællessamtalerne er indført som en ny mulighed, hvor det er frivilligt for de ledige om a-

kassen skal deltage. Formålet er, at give en koordineret og sammenhængende indsats 

ved at sætte kompetencerne fra både jobcenter og a-kasse i spil. 

Jobcenter Frederikshavn har sammen med Hjørring og Brønderslev kommuner lavet 

aftaler med alle a-kasser om koordinering af aftalte tidspunkter for fællessamtaler. Det 

betyder, at a-kasserne kan deltage i samtaler uden for meget køre- og spildtid. 

Jobcentrene har desuden i samarbejde med a-kasserne udviklet et kvalitetskoncept, der 

sikrer indhold og progression i fællessamtalerne.  Erfaringerne viser, at fællessamtalerne 

giver gode resultater. Borgerne oplever, at a-kasserne og jobcentret står sammen om at 

understøtte jobsøgningen, og der er meget læring for alle parter i at arbejde tættere 

sammen.

I forbindelse med udarbejdelse af lovgrundlaget for reformen, blev der udarbejdet 

analyser som viste, at der i perioden 1. juli 2015 – 31. december 2015 potentielt skulle 

afholdes 715 fællessamtaler. Det reelle antal afholdte fællessamtaler i perioden var 218. 
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Det lavere antal gennemførte fællessamtaler er dels et udtryk for, at færre personer end 

beregnet har været i målgruppen for samtalerne og dels at samtaler i starten ikke blev 

registreret som fællessamtaler med a-kasserne. Derudover har 9% af alle ledige fravalgt 

at have a-kasserne med til samtalerne.

Beregninger for 1. halvår 2016 viser, at 642 borgere er i målgruppe for fællessamtaler, og 

der er pr. 30. april 2016 reelt registreret 168 gennemførte fællessamtaler, mens det i 2. 

halvår forventes at 1.229 borgere er i målgruppen, idet 1. samtale nu indføres som en 

fællessamtale. Center for Arbejdsmarked vurderer i relation til implementering af 

yderligere en fællessamtale, at det er hensigtsmæssigt, at fællessamtalerne fremadrettet 

gennemføres ud fra samme ramme, som beskrevet ovenfor. 

Da fællessamtaler blev indført pr. 1. juli 2015 aftalte Arbejdsmarkedsudvalget, at alle 

fællessamtaler skulle afholdes i Frederikshavn. Dels er der større fleksibilitet med hensyn 

til personaleressourcer og dels er der lettere adgang for de mange a-kasser der via et 

kørende korps, gennemfører fællessamtalerne. Dog bliver fællessamtaler med 3F afholdt 

på det lokale 3F kontor i Frederikshavn, hvor Jobcenterpersonalet har faste mødedage 

sammen med a-kassemedarbejdere. 

Skagen

For borgere bosiddende i alle andre byer i kommunen end Skagen, vil dette således ikke 

give anledning til ændringer. Dagpengemodtagere bosiddende i Skagen har i dag de 

første samtaler i ledighedsforløbet i Skagen. Fremadrettet vil samtaler i ledighedsforløbet 

blive afholdt i Frederikshavn. Det betyder, at såvel fællessamtaler samt efterfølgende 

samtaler flyttes fra Skagen til Frederikshavn. Center for Arbejdsmarked ønsker dog stadig 

at opretholde aktiviteter i Skagen for dagpengemodtagere. Derfor tilbydes stadig samtaler 

og sparring omkring jobsøgning osv. Herudover vil den første samtale/gruppemøde, der 

finder sted efter 2 til 3 ugers ledighed, fortsat blive tilbudt afholdt i Skagen. På mødet 

gennemgås borgerens rettigheder og pligter som ledig ligesom jobmuligheder i 

lokalområdet bliver præsenteret. Pt. har vi knap 30 borgere til de første samtaler i 

Skagen, hvilket set i forhold til den samlede ledighed for dagpengemodtagere, er en 

forholdsvis begrænset målgruppe. I vinterperioden hvor ledigheden er højest i Skagen, 

var der denne vinter 86 borgere tilknyttet jobcentret i Skagen. 

Jobbutikken i Skagen vil fortsat have samme funktion som i dag, og vil som tidligere aftalt 

have begrænsede åbningstider, ligesom der fortsat vil være selvbetjeningsdag med 

mulighed for hjælp til selvhjælp om onsdagen.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget

1. tager orienteringen om status på fællessamtaler til efterretning

2. at fællessamtaler fortsat afholdes i Frederikshavn, således at alle lovpligtige 

samtaler for alle forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune foregår i 

Frederikshavn

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

– Overblik over fællessamtaler i Frederikshavn Kommune 2016 (1310777 -
EMN-2016-01149)
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4 (Åben) Orientering: Beretning om Beskæftigelsesministeriets 
implementering af reformer
Sags ID: EMN-2016-00993

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
Statsrevisorerne kritiserer i en ny beretning Beskæftigelsesministeriet for først meget sent 

at sørge for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af en række reformer på 

beskæftigelsesområdet.

De senere år har bl.a. budt på både en førtidspensions- og fleksjobreform, en 

kontanthjælpsreform og en reform af sygedagpengesystemet. Store reformer, som har til 

formål på hvert sit område at bidrage til at øge antallet af borgere i beskæftigelse.

”Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet først meget 

sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af reformerne i 

praksis. Kommunerne har derfor haft vanskeligt ved at sagsbehandle og yde borgerne en 

korrekt og effektiv vejledning i den første tid efter reformernes ikrafttræden, ” skriver 

Statsrevisorerne således i den nye beretning.

Statsrevisorerne skriver desuden, at der er tale om komplekse og regeltunge reformer, 

hvor Beskæftigelsesministeriet i langt højere grad burde have levet op til 

Justitsministeriets anbefalinger om, at bekendtgørelser og vejledninger er klar i god tid før 

reformers ikrafttræden. 

”Kommunerne står med en gigantisk opgave hver gang, en ny reform skal 

implementeres, og derfor er det naturligvis vigtigt, at rammerne er til stede, så vi i 

kommunerne kan yde en effektiv og korrekt indsats. Det har gjort en i forvejen stor 

opgave ekstra vanskelig, at regelgrundlaget ikke har været på plads ved reformernes 

ikrafttræden. Derfor håber jeg, at Folketinget og Beskæftigelsesministeriet fremover vil 

sikre tilstrækkelig tid til forberedelse af implementeringen, ” siger Thomas Kastrup-

Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Konkret peger statsrevisorerne på, at det ikke er tilfredsstillende, at:

 Ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne blev offentliggjort mere end 7 

arbejdsdage før reformernes ikrafttræden
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 4 bekendtgørelser blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden, og de øvrige 46 

bekendtgørelser blev offentliggjort sent – i gennemsnit 2 arbejdsdage før 

ikrafttræden

 13 ud af de 15 vejledninger blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden og med en 

forsinkelse på i gennemsnit 67 arbejdsdage

 Rammerne for de kommunale it-systemer, som er vigtige arbejdsredskaber for 

sagsbehandlerne, ikke var klar til tiden og ikke i tilstrækkelig grad var tilrettet nye 

krav i lovgivningen.

"Lovgivningen på beskæftigelsesområdet er oftest en jungle, og det giver derfor ingen 

mening, at hovedparten af vejledningerne kommer efter lovens ikrafttrædelse. 

Kommunerne tager naturligvis ejerskab til at levere ift. de mange reformer, men det 

kræver, at grundlaget er tilstede og i orden," siger Thomas Kastrup-Larsen.

Også Center for Arbejdsmarked (CAM) har oplevet udfordringer i forbindelse med 

manglende bekendtgørelser og vejledninger. Særligt i forbindelse med 

sygedagpengereformen i 2014 oplevede CAM, at der var udfordringer i forhold til 

sagsbehandlingen. Det skyldes, at der var et efterslæb på op til 6 måneder på 

lovgivningen, hvilket gjorde det særdeles svært at kvalitetssikre indsatsen over for 

sygedagpengemodtagerne. CAM skal dog bemærke, at dette ikke har medført en 

stigning i antallet af sager hos Statsforvaltningen, på trods af Beskæftigelsesministeriets 

manglende udmøntning. 

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

 Beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer. 
Statsrevisorerne (1299465 - EMN-2016-00993)
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5 (Åben) Orientering: Ti år efter krisen - 24.000 job mangler fortsat
Sags ID: EMN-2016-00997

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en 

så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på trods af den lave 

vækst, er beskæftigelsen vokset markant siden foråret 2013, vurderer 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en ny analyse (AE rådet). Lige nu tyder meget på, at 

den sløje vækst fortsætter. Der er en betydelig risiko for, at jobfremgangen bremser op 

den kommende tid. Opbremsningen forventes at ske inden for byggeriet og i den private 

servicesektor. Samlet ventes beskæftigelsen i de tre private hovederhverv i 2018 fortsat 

at ligge lidt under før-krise niveauet i 2008.

Analysens hovedkonklusioner er:

 Væksten i dansk økonomi er svag, men alligevel er beskæftigelsen vokset 

ganske markant de sidste par år.

 Væksten forventes i 2016 også at blive svag, hvorfor det er tvivlsomt om 

jobfremgangen kan fortsætte i samme tempo som hidtil set.

 Givet at den svage vækst fortsætter, forventes derfor at jobfremgangen på det 

private arbejdsmarked bremser op. I de tre private hovederhverv (privat service, 

industrien og bygge og anlæg) forventes således en jobfremgang på 24.000 

personer i år mod 32.500 sidste år.

 Det er inden for privat service og byggeriet at jobfremgangen ventes at bremse 

lidt op.

 Samlet ventes beskæftigelsen i de tre private hovederhverv i 2018 fortsat at ligge 

lidt under før-krise niveauet i 2008. For de tre private erhverv må man som 

helhed betegne perioden 2008-2018, som det tabte årti.

Udviklingen i Beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland er dybt 

afhængig af udviklingen på landsplan. Ofte ses det at de nationale udviklingstendenser, 

også slår igennem på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn. Siden 2008 har 

Frederikshavn Kommune tabt 8 % af beskæftigelsen (målt på lønmodtagere efter 

arbejdssted) mens tallet for Region Nordjylland er 2 %. 

Særligt 2008 og 2009 var hårde år hvor krisen kradsede. I perioden mistede 

Frederikshavn hele 2.300 fuldtidsbeskæftigede svarende til at fald på 11 %. Herefter 

fandt der en stigning sted i beskæftigelsen i perioden 2010 til og med 2014. Herefter har 

vi igen oplevet et fald i beskæftigelsen. Beskæftigelsen var ved udgangen af 2015 på 
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niveau med årsskiftet til 2012. Det forventes, at vi i bedste fald vil se en stabilisering i 

beskæftigelsen i 2016. Et mere pessimistisk perspektiv vil være, at vi vil se et svagt fald 

hvor beskæftigelsen ved årsskiftet vil være på ca. 19.000.

Udviklingen er et symbol på, at der hverken i Frederikshavn eller på landsplan er udsigt 

til, at 2016 bliver et år med jobfest. Snarere tværtimod er udfordringen i Frederikshavn at 

fastholde det nuværende niveau. 

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

 Ti år efter krisen - 24.000 job mangler fortsat. Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (1299588 - EMN-2016-00997)

 Beskæftigelsen i Frederikshavn og Region Nordjylland 2008 til 2015 
(1299687 - EMN-2016-00997)
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6 (Åben) Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2016
Sags ID: EMN-2016-00356

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Baggrunden for udarbejdelsen af sygefraværsstatistikken for hele Frederikshavn 

Kommune er ændret pr. 1. januar 2016 med henblik på at sikre, at statistikken er så 

retvisende som muligt. Dette betyder, at f.eks. timelønnede, tjenestemandspensionister 

og honorarlønnede er fjernet fra de fraværsrapporter, hvorfra statistikken trækkes.

Opsætningen af fraværsrapporterne i KMD Rollebaseret Indgang er ændret til at 

indeholde følgende medarbejderkredse: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Løntilskud, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, 

Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under 

de respektive centre.

Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt 1. kvartal 2016 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 

måneders tilbageblik for perioden marts 2015 til og med marts 2016 vist pr. måned. Den 

vedlagte statistik for hhv. 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016 er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefraværet på.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen
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Bilag

 Sygefraværsstatistik_1. kvartal2016 (1301788 - EMN-2016-00356)
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7 (Åben) Maj 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.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag
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