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1 (Åben) Budgetrevision pr. 30.04.2016
Sags ID: EMN-2015-01162

Sagsbehandler: Hans-Henning Jakobsen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
AMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Center for Økonomi og Personale 
foretaget budgetrevision pr. 30.04.2016 for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Budget og hidtidigt forbrug er gennemgået og sammenholdt med mængder og aktiviteter 
samt øvrige budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse.
Budgetrevisionen viser, at omkostningsstederne under ét udgør et merforbrug på 1,8 mio. 
kr.

Arbejdsmarkedschefen vil i separate punkter på AMU`s møde fremlægge en redegørelse 
for, hvordan det forventede merforbrug på 1,8 mio. kr. vil blive afviklet i løbet af året, jf. 
punkt 2 og 3 på dagsordenen. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetrevisionen med 

Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger videresendes via Økonomiudvalget til byrådets 

behandling.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Budgetrevision 30.04.2016 AMU (1329170 - EMN-2015-01162)
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2 (Åben) CV til aktivitetsparate omfattet af 225 timers reglen
Sags ID: EMN-2016-01435

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Resultatet for budgetopfølgningen primo april 2016 viste, at Center for Arbejdsmarked 

har et merforbrug på knap 2 mio. kr. Merforbruget skal nedbringes via aktiviteter på 

kontanthjælpsområdet omkring cv til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af 

225 timers reglen samt pålæg om jobsøgning for jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

225 timers reglen indebærer, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til 

rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer indenfor et år. Det 

svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde og skal tilskynde til, at alle bibeholder en 

tilknytning til arbejdsmarkedet.

De aktivitetsparate, der vil blive omfattet af reglerne, er dem, der har begrænsninger i 

arbejdsevnen, men hvor begrænsningen ikke er til hinder for, at de ville kunne påtage sig 

et arbejde. Politikken er, at disse borgere bliver pålagt at udarbejde et cv på Jobnet – på 

lige fod med de jobparate. Herved kan deres cv udsøges, når jobcentret bliver kontaktet 

af virksomheder vedrørende konkrete jobåbninger, og disse borgere vil således også få 

mulighed for at søge de konkrete jobs.

Det er endnu ikke et krav, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have et cv på 

Jobnet. Dette træder først i kraft på et senere tidspunkt – forventeligt i 2017. I første 

omgang er der derfor alene tale om at målgruppen får mulighed for at udarbejde et cv. 

Lovgivningsmæssigt er der dog intet til hinder for at stille krav til denne gruppe om at 

oprette cv, da denne gruppe skal være aktivt jobsøgende.

Forventningen til indsatsen er at bringe flere kontanthjælpsmodtagere i ordinær 

beskæftigelse - evt. deltidsbeskæftigelse og derved ud af offentlig forsørgelse. Herudover 

vil initiativet medvirke til, at synliggøre borgers kompetencer og løftet fra ufaglært til 

specialiseret ufaglært eller faglært vil være tydeligere. Indsatsen indebærer, at der 

afholdes flere samtaler med borgeren, ca. 1 samtale hver måned frem for 1 samtale hver 

3. måned, som er lovkrav. Dette for at sikre motivation og fastholde borgerens udvikling. 

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

godkender politikken om, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af 

225 timers reglen, pålægges at udarbejde CV på jobnet for at øge tilknytningen til 

arbejdsmarkedet. 
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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3 (Åben) Rådighedsbetingelser jobparate kontanthjælpsmodtagere
Sags ID: EMN-2016-01436

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Resultatet for budgetopfølgningen primo april 2016 viste, at Center for Arbejdsmarked 

har et merforbrug på knap 2 mio. kr. Merforbruget skal nedbringes via aktiviteter på 

kontanthjælpsområdet omkring cv til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af 

225 timers regler samt pålæg om jobsøgning for jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

For at understrege at kontanthjælp er en midlertidig forsørgelse, ønsker jobcentret 

fremadrettet, at have større fokus på at pålægge jobparate kontanthjælpsmodtagere at 

søge konkrete jobs. Hidtil har jobcentret i samtalerne med jobparate 

kontanthjælpsmodtagere også haft fokus på jobsøgning og udarbejdelse af CV, men 

borgerne er blevet opfordret til og ikke pålagt at søge konkrete relevante job – et tiltag 

som lovgivningen giver mulighed for, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, nr. 

2.

Med vedtagelse af lovforslaget om 225 timers reglen den 01-04-2016, er borgernes 

jobsøgningsadfærd imidlertid kommet yderligere i fokus. 225 timers reglen betyder at 

kontanthjælpsmodtagere skal optjene 225 timers ordinær beskæftigelse (i alt 6 ugers 

fuldtidsbeskæftigelse) inden for de seneste 12 kalendermåneder for fremadrettet at være 

berettiget til den kontanthjælpssats de modtager. Såfremt borgeren ikke opfylder dette 

beskæftigelseskrav, vil kontanthjælpssatsen blive nedsat eller helt frataget. De første 

kontanthjælpsmodtagere vil blive omfattet af denne regel allerede pr. 01-10-2016.

Det nye tiltag vil betyde, at jobparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225 timers 

reglen ved hver jobsamtale i jobcentret fremadrettet vil blive pålagt at søge ledige 

relevante jobs. Forudsætningen er, at borgeren har kompetencerne og forudsætningerne 

for at bestride jobbet. 

Initiativet understøtter at ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i 

job, og at den gennemsnitlige varighed på kontanthjælp dermed nedsættes. Endvidere 

understøtter indsatsen kontanthjælpsmodtagernes mulighed for at optjene 225 timers 

ordinær beskæftigelse indenfor 12 måneder, således at borgeren kan bibeholde 

eksisterende kontanthjælpssats ved fortsat ledighed. 

Der vil ved samtalerne være fokus på den coachende tilgang og på at motivere borgerne 

ud fra betragtningen om, at de har behov for at optjene timer, jf. 225 timers reglen, og at 

kontanthjælp er et midlertidigt forsørgelsesgrundlag, hvor borger er forpligtiget til at stå til 

rådighed. Borger får mulighed for at tage større ansvar for, og aktivt del i egen 



Arbejdsmarkedsudvalget - 06-06-2016 15:30 Side 7 af 23

arbejdssituation. Samtidig bliver borgerne rutineret i at være aktivt jobsøgende, og 

sandsynligheden for at opnå beskæftigelse på fuld tid eller deltid forøges. Borgerne er 

således jobsøgende indenfor samme ”rammer” som jobparate ledige borgere, der 

modtager dagpenge.

Rådighedsbetingelsen betyder, at borger som udgangspunkt skal kunne overtage arbejde 

med dags varsel samt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid fra 

bopæl til arbejdssted på op til 3 timer med offentlige transportmidler. I særlige tilfælde 

skal personen dog kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid fra bopæl til 

arbejdssted på op til 4 timer med offentlige transportmidler, såfremt personen bor i et 

område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt eller en person, 

der er mellem eller højtuddannet, uanset daglig transporttid skal kunne overtage arbejde, 

hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft. Hvis 

borgerne vælger ikke at søge de pålagte job, vil der ved manglende gyldig grund blive 

indstillet til sanktion. 

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

godkender, at jobcenteret iværksætter en politik, hvor det bliver obligatorisk at alle 

jobparate kontanthjælpsmodtagere fremadrettet vil blive pålagt at søge ledige relevante 

jobs.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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4 (Åben) Overflytning af Center for Unge mellem fagudvalg
Sags ID: EMN-2016-01387

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU/AMU/ØU/BYR

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget beslutter den 2. juni omlægningen af fritidstilbud i 

Frederikshavn Kommune, og under forudsætning af, at udvalget beslutter, at 

Ungdomsskolen og 10. klassecentret fremover organiseres under centerchefen for Kultur 

og Fritid samt Fritidscentrene foreslås det, at Center for Unge overflyttes fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets ressortområde til Arbejdsmarkedsudvalget.

Center for Unge, hvis fokus ligger på ungeindsatsen og understøttelse af unge i forhold til 

ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse, rummer herefter sagsbehandling og 

myndighed på beskæftigelses- og voksensocialområdet, SSP, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning samt uddannelse, aktivering, mentoring og hjemmevejledning.

Ved overflytningen samles opgaverne vedrørende beskæftigelse og uddannelse ud over 

folkeskoleniveau således under ét politisk udvalg. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning vil fortsat fungere som naturligt bindeled mellem 

folkeskolen og indsatsen vedrørende ungdomsuddannelser med henblik på at vejlede i 

overensstemmelse med strategien ”Nutidens børn og unge; Fremtidens medarbejdere -

Uddannelsesstrategi 2015”.

Personalemæssige konsekvenser:

Der vil ikke være medarbejdermæssige konsekvenser ved overflytning af ansvaret for 

centret mellem de to fagudvalg.  Der er orienteret om den påtænkte overflytning på hhv. 

fællesmøde i Ungeenheden den 27. april 2016 og Center MED for Center for Unge den 

11. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser:

Ved overflytning af Center for Unge som beskrevet ovenfor fra Børne- og 

Ungdomsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget flyttes den del af økonomien, der hidrører 

de flyttede opgaver, svarende til nedenstående oversigt mellem de to fagudvalg:

Center for Unge i alt - BUU Center for unge - AMU 10-kl. + ungdomsskolen - BUU

78,3 mio. kr. 64,8 mio. kr. 13,5 mio. kr.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

samt Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overflytningen af Center for Unge som 

beskrevet til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse til ikrafttrædelse 1. september 

2016

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 02-06-2016
Indstillingen godkendes.
Udvalget anbefaler, at Center for Unge overflyttes til Arbejdsmarkedsudvalget, dog 
således at SSP og UU forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget. 
Der overflyttes således et lavere budgetbeløb. 

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj

Beslutninger:
Sagen genoptages.

Bilag
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5 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende forslag til 

revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet 

og Integrationsrådet.

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber at tage højde 

for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge af det øgede antal 

borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der ønskes 

gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og styret 

netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng mellem boliger, 

job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv trafik.

Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere politikken. 

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget 

har sæde i styregruppen sammen med direktøren for området og centercheferne.

Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline bedes 

overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke kan nå, at blive 

behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes pr. mail til Maiken Pilgaard 

Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal behandles i Arbejdsmarkedsudvalget 

den 6. juni 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede 

integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes med henblik på 

at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget senest mandag d. 23. maj 2016 

kl. 09.00. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under 
overskriften Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en 
ekstra dot:

1. Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal 
sikre, at borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, 
Irene Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter 
organiseringen af styregruppen.

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Tiltrædes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 09-05-2016
Et flertal af udvalget tiltræder forslaget.

Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han vil forelægge et 
ændringsforslag.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes 
behandlet  i AMU inden byrådsbehandlingen.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Integrationsrådet Dato: 11-05-2016
Integrationsrådet tiltræder forslaget om integrationspolitikken og støtter organiseringen af 

netværksorganisationen med følgende bemærkninger:

1. Ros til politikken, der er velbeskrevet og dækkende. Politikken bibeholder det 

positive syn på integration, der ligeledes var fremtrædende i den tidligere 
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integrationspolitik. Det er positivt med klare service- og kvalitetsmål i forhold til 

realiseringen af de politiske visioner og udviklingsmål. 

2. Det arbejdsmarkedsrettede fokus er meget styrende i politikken. Der mangler lidt 

integrationspolitik for alle i kommunen – også danskerne. Alt fokus er på dem, 

der kommer og ikke på dem, der bor her. Det skal i det overordnede formål 

fremgå, at alle har udbytte af integrationen – ikke kun integrationsborgerne. Det 

kan fx illustreres med flere positive historier.

3. Det skal fremgå, at det er givende for hele samfundet. Integrationspolitikken har 

også til formål at understøtte den gensidige positive udvikling i lokal samfundet.

4. Det skal i politikken fremgå, at Integrationsrådet skal præsenteres for den 

integrationsplan, der fungerer som kommunens plan for, hvordan 

integrationspolitikkens vision og kvalitetsmål indfries. 

5. I forhold til organiseringen af netværksorganisationen blev der fremlagt et ønske 

om, at der er en tydelige kommunikationskanal fra frontpersonalet til lederforum 

og styregruppe.

Ida Skov tiltræder høringssvaret med følgende 2 mindretalsbemærkninger:

1. Arbejdsmarkedspolitik

Kommunen skal forsøge at få en lokal trepartsaftale mellem det lokale erhvervsliv, 

kommunen og den lokale fagbevægelse, således at fagbevægelsen inddrages i en 

godkendelsesprocedure, og således at arbejdsgiverne forpligter sig til ud over 

praktikpladser o.l. for dem gratis tilbud, at skaffe noget ordinært arbejde.

Begrundelse: Det vil kunne modvirke løndumpning og mulighed for fortrængning af andre 

fra arbejdsmarkedet.  Begge dele skaber misundelse og modvilje mod udlændinge og 

hæmmer derved integrationen. 

2. Sundhedspolitik

Frederikshavn Kommune tilskynder flygtninge til, at få et sundhedstjek, inden de starter 

på arbejdsmarkedet.

Begrundelse: Når flygtninge fremover skal i forbindelse med arbejdsmarkedet straks, de 

er kommet til kommunen, vil det være risikabelt at undlade et sundhedstjek. Der kan 

være fare for smitsom tuberkulose, som ellers er udryddet i Danmark og ikke længere er 

omfattet af vaccinationsprogram. 

Der er mange flygtninge, der pga. de traumatiske oplevelser, mange af dem har været 

ude for i krigszoner og under flugt, har pådraget sig forskellige psykiske eller fysiske 

skader, som vil kunne få ulykkelige udslag, hvis det ikke opdages og behandles inden de 

starter på en arbejdsplads.

Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Timur Shah, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og
Steen Møller Andersen.
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Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 12-05-2016
Folkeoplysningsudvalget foreslår, at man i sidste afsnit s.3/3 i ”Kommissorium for 

styregruppen” for at inkludere alle foreninger, udelader navne på specifikke foreninger. 

Udvalget har ikke yderligere kommentarer. 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken, idet det  forudsættes, at politikken skal 
byrådsbehandles.
Carsten Sørensen kan ikke tiltræde, idet DF vil fremlægge et ændringsforslag.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 19-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Lars Oldager kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes behandlet i 
AMU inden byrådsbehandlingen.

Supplerende sagsfremstilling 6. juni 2016

Integrationspolitikken er tilrettet i forlængelse af de indkomne høringssvar. 

Administrationen er ikke bekendt med DF’s ændringsforslag.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
1. drøfter og godkender den tilrettede Integrationspolitik og 
2.  fremsender Integrationspolitikken til byrådets godkendelse

Beslutninger:
Et flertal i udvalget godkender indstillingen. 
Carsten Sørensen kan ikke tiltræde, idet DF vil fremlægge et ændringsforslag i byrådet.

Bilag

2. UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
3. Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering 

(1291150 - EMN-2015-01396)
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6 (Åben) Servicetilbud til virksomhederne
Sags ID: EMN-2016-00268

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked (CAM) og Center for Unge (CFU) arbejder målrettet med at 

styrke samarbejdet med virksomhederne ved at tilbyde professionel og kvalitetsbevidst 

service, som kan være med til at understøtte virksomhedernes vækst og øge antallet af 

arbejdspladser. Med henblik på fortsat at kunne tilbyde en stærk service, er der 

udarbejdet et udkast til en strategi, Servicetilbud til virksomhederne, som vil udgøre 

retningen i arbejdet frem mod 2020. 

Visionen med strategien er, at ”Virksomhederne og Frederikshavn Kommune har 

Nordjyllands stærkeste partnerskab, når det gælder job, socialt ansvar og vækst”. Særligt 

inden for tre områder ønskes et stærkt samarbejde og tilbud af professionel service:

 Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

 Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

 Opkvalificering af medarbejdere og ledige

Visionen tager bl.a. udgangspunkt i Beskæftigelsesplanen, hvor Frederikshavn Kommune 

har et konkret mål om, at kommunen skal være i kontakt med flere virksomheder.

Hvis vi skal nå i mål med visionen kræver det, at vi arbejder målrettet med opgaven. 

Derfor skal vi i de kommende år ud på en vigtig mission ”At yde en kvalificeret service 

over for virksomhederne, så de kan rekruttere de kompetencer som efterspørges”.  

Målsætningen er ambitiøs og kræver, at vi arbejder målrettet med de væsentligste 

udfordringer på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune. De væsentligste 

udfordringer er: 

1. Lav ledighed med risiko for flaskehalse

2. Demografi – flere end 1.000 erhvervs udannede trækker sig tilbage frem mod 

2020

3. Vækst i beskæftigelsen – Behov for flere nye jobåbninger

4. Flere unge skal uddannes inden for erhvervsuddannelserne – vi skal understøtte 

45 % målsætningen i forhold til unge der tager en erhvervsuddannelse

5. Integration af udenlandsk arbejdskraft
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De fem udfordringer løser ikke sig selv og vi bliver ikke stærkere inden for vores 

servicetilbud uden et strategisk fokus. Derfor har vi udarbejdet tre strategiske 

fokusområder, som vil være udgangspunktet og som skal realiseres, hvis vi skal komme i 

mål med visionen:

1. Høj tilfredshed hos virksomhederne: Tilfredshed med faglige kompetencer og 

servicemæssig indsats.

2. Tættere på virksomhederne: Virksomhederne oplever os som synlige og 

engagerede

3. Stærk jobeffekt: Virksomhederne oplever os som deres HR sparringspartner i 

forbindelse med rekruttering.

Fælles for de tre fokusområder er, at det er områder, som vi ved, at vi har indflydelse på 

og kan påvirke. Fokuspunkterne omhandler alle sider af vores servicetilbud til 

virksomhederne (1) Virksomhedernes tilfredshed med vores service (2) Vi er ude i 

virksomhederne og kender brancherne (3) Ledige kommer i job og virksomhederne får 

den arbejdskraft de efterspørger. 

For at være sikker på, at der sker progression i arbejdet vil vi løbende følge op på

fokusområderne og f.eks. gennem spørgeskema følge op på tilfredsheden hos 

virksomhederne. 

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

og godkender strategien.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

6. Servicetilbud til virksomhederne (1308967 - EMN-2016-00268)
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7 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Jytte Høyrup - Integrationstilskud 
og opkvalificering
Sags ID: EMN-2016-01491

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Venstre vil gerne have følgende punkter til drøftelse:

1. Vil det være muligt, at anvende en andel af de 6 mio. kr., som ØU bevilligede, til 

praktik-/løntilskud til virksomheder, som vil oprette praktikpladser til f.eks. 

industrioperatører?

Det viser sig, at mange er tilbageholdende pga. lønningsudgiften.

2. Omkring jobskabelsesproblematikken i forhold til de ledige fra "Martin".  Hotel- og 

Restauratørbranchen mangler personale. Vil det ikke være oplagt at give ufaglærte 

kvinder fra Martin et kompetence kursus, som gjorde dem egnet til den branche?

3. AMU får tildelt et integrations tilskud på 300.000 kr. Venstre vil gerne, at et lille beløb 

tilfalder klubber/foreninger under Integrationsrådet, så de har lidt flere midler til 

aktiviteter - især for børn. På sidste IR-møde gav medlemmerne udtryk for, at der 

bl.a. er behov for uddannelse af små cyklister i trafikken.

Indstilling
Drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
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8 (Åben) Status på branchepakker 060616
Sags ID: EMN-2016-00184

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har siden november måned 2015 tilrettelagt 

integrationsindsatsen med udgangspunkt i en beskæftigelsesrettet indsats med et 

strategisk og klart mål om at få integrationsborgerne i ordinær beskæftigelse. 

Siden opstarten på branchepakkerne i november er der gennemført 5 hold af 20 borgere. 

Der starter et nyt hold igen i uge 31.

Resultater:

 Personer, der er gået i ordinært arbejde i april/maj 23 personer

 Nuværende praktikforløb 80 personer

 Job med løntilskud 10 personer

 Åbent tilbud 10 personer

Åbent tilbud er for borgere, hvor motivation og kultur er en barriere for et samarbejde 

omkring virksomhedsrettede tilbud og selvforsørgelse. Disse borgere deltager i et åbent 

tilbud i PA. 

Integrationsborgere, der har brug for udvikling og afklaring af arbejdsevnen begrundet i 

helbredsmæssige forhold, vil som udgangspunkt starte i intern praktik. Det er med store 

udfordringer og ressourcekrævende for alle parter, at skulle afklare arbejdsevnen i en 

virksomhed, når der både er sprog- og helbredsmæssige barrierer. 

Øvrige tiltag:

”Sammen om integration”: Fyraftensarrangement for virksomheder i Frederikshavn 

Kommune i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) 

for at få flere virksomheder til at tilbyde virksomhedspraktikpladser til flygtninge. 

Arrangementet afholdes ultimo august. 

Ministerbesøg: Styrelsen har efterspurgt relevante virksomheder til et besøgsprogram til 

integrationsministeren, med besøg på 2-3 virksomheder som har gode samarbejder i 

gang med sprogcentre/jobcentre i forhold til flygtninge. PA har fremsendt et program og 

afventer om det bliver aktuelt.
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Tværkommunalt samarbejde med Hjørring Kommune i Blæksprutten ApS Hjørring: 

Formålet er, at kandidaterne via sproglig opkvalificering og indsigt i det danske 

arbejdsmarked opnår kompetencer til at kunne opnå beskæftigelse i eller uden for 

Blæksprutten ApS eller påbegynde en uddannelse.  Progression synliggøres via 

kompetencebevis og dansktests. 

Samarbejdsaftale med Danish Crown Sæby: Aftalen er oprettet som 

virksomhedscenter med det formål, at opkvalificere og uddanne kandidater til at kunne 

opnå beskæftigelse under ordinære vilkår. Igennem en mentor vil borgerne få hjælp til 

den sociale integration, grundlæggende krav og virksomhedskultur. Der er sprogskole 2 

gange om ugen på Danish Crown.

Det første hold var på 15 kandidater, 25. januar – 24. april, 9 er gået ordinært arbejde - 4 

personer før periodens ophør. Hold 2, 25. april – 24. juli, var med deltagelse af 5 borgere 

på kontanthjælp under Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB). 2 af dem fik lige 

umiddelbart efter ordinært arbejde inden for deres tidligere erhvervsområde, 1 er faldet 

fra på grund af helbred. 

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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9 (Åben) Frivillig gældsrådgivning på socialområdet
Sags ID: EMN-2016-01409

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Projekt ” På Rette Kurs” i daglig tale LO Vendsyssel Gældsrådgivning har ydet frivillig 

gældsrådgivning siden maj 2013 og er indtil juli 2016 finansieret af Socialministeriets 

satspulje. Projektet har desuden søgt og fået bevilliget 1.550.000 kr. af 

Beskæftigelsesministeriets satspulje i perioden 2015-2018. 

Rådgivningen er gratis og uvildig. Rådgivningens hovedmålgruppe er personer på 

uddannelseshjælp, kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, ressourceforløb – og 

ledighedsydelse og foregår i et samarbejde med de tre kommuner: Brønderslev, Hjørring 

og Frederikshavn samt LO´s medlemsorganisationer, som alle er repræsenteret i 

projektets styregruppe. Kommunerne og fagforbundene kan henvise borgere til 

rådgivningen.  

Socialstyrelsen har ultimo marts udmeldt en ansøgningspulje, der giver støtte til frivillige 

foreninger og private organisationer, som ønsker at etablere nye frivillige 

gældsrådgivninger eller videreføre eller udvide allerede eksisterende frivillige 

gældsrådgivninger. Projekt ”På rette kurs” har søgt midler med henblik på at udvide den 

eksisterende målgruppe for gældsrådgivningen til også at omfatte unge under 

uddannelse. Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner har positivt tilkendegivet, 

at de ønsker at samarbejde omkring dette initiativ. 

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

1. Samarbejdsaftale Socialstyrelsen 2016 (1325784 - EMN-2016-01409)
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10 (Åben) Orientering: Øget uddannelsesindsats for ledige
Sags ID: EMN-2016-01056

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på et møde den 18. august 2015, at afsætte 6 mio. kr. som 

et engangsbeløb til en øget opkvalificering af arbejdsstyrken med henblik på, at øge 

arbejdsudbuddet og nedbringe antallet af borgere på overførselsydelser i Frederikshavn 

Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 7. september 2015, at 

bevillingen primært skal anvendes til at igangsætte opkvalificeringsforløb inden for 

kommunens vækstspor og brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.

Center for Arbejdsmarked (CAM) har i perioden siden den ekstra uddannelsesindsats 

blev bevilliget, igangsat en række forløb inden for områder med gode 

beskæftigelsesmuligheder. 

I perioden september 2015 til og med april 2016, er der blevet igangsat 222 forløb til en 

samlet udgift på ca. 3.186.143 kr. Det skal bemærkes, at enkelte personer har fået 

bevilliget mere end et forløb, f.eks. en realkompetencevurdering, hvorefter der er blevet 

påbegyndt et egentligt uddannelsesforløb. Neden for præsenteres en top fem oversigt om 

de forløb, hvor der er størst søgning til:

1. Svejsekursus (30)

2. Epoxy kursus (28)

3. Jord og beton (20)

4. Truck kørekort (18)

5. Sikkerhedskursus (16)

CAM skal bemærke, at oversigten oven for er baseret på antallet af afregninger. Det

betyder, at det faktiske antal gennemførte forløb vurderes at være højere, da der er 

forsinkelse på afregningerne. 

CAM forventer at rammen anvendes fuldt ud i den resterende del af året. 
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Ud over 6 mio. kr. puljen anvendes også den Regionale pulje til opkvalificering og den 

Nationale pulje til opkvalificering. Det betyder, at CAM har stort fokus på at løfte fra 

”ufaglært til faglært” og fra ”ufaglært til specialiseret faglært”. 

Samlet set medfører den massive uddannelsesindsats, at flere personer får tilbud med et 

reel kompetencegivende indhold. 

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Uddannelsesindsatsen i CAM til AMU maj 2016 (1308889 - EMN-2016-
01056)
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11 (Åben) Juni 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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