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1 (Åben) Tilpasning af budget 2017
Sags ID: EMN-2016-01512

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 blev det besluttet, at 

genoptage drøftelserne omkring den budgetmæssige udfordring på 10,3 mio. kr. på 

udvalgsmødet den 5. september på baggrund af administrationens forslag til reduktion af 

udfordringen. 

Center for Arbejdsmarked vil umiddelbart før mødet fremsende et bilag til 

dagsordenspunktet, hvor en række løsningsforslag vil være beskrevet.  

Løsningsforslaget er jf. reglerne behandlet i MED-systemet. Udtalelser fra 

MED fremsendes sammen med løsningsforslaget til udvalgets medlemmer 

inden mødet.

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

prioriterer forslagene og godkender budgettilpasningen. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget drøftede forslagene og besluttede følgende reduktioner: 
Forslag 4, 5, 8, dog således at der skal findes 3 mio. kr., 9, 11 og 12.

Bilag

 Baggrundsnotat om tilpasning af budget 2017 på 
arbejdsmarkedsområdet (1406975 - EMN-2016-01512)

 Referat ekstraordinært møde i Center-MED arbejdsmarked 300816 
(1406976 - EMN-2016-01512)
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2 (Åben) Strategi for borgere på kontanthjælp frem mod 2020
Sags ID: EMN-2016-01243

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Borgere på kontanthjælp udgør en vigtig arbejdskraftreserve. Særligt i perioder med lav 

ledighed og efterspørgsel på arbejdskraft, er det vigtigt med en aktiv 

arbejdsmarkedspolitik, som tilbyder borgere på kontanthjælp en attraktiv indsats, der kan 

føre til et positivt jobmatch med en virksomhed. 

Derfor har Center for Arbejdsmarked (CAM) taget initiativ til at udarbejde en politisk

strategi for målgruppen med henblik på at øge beskæftigelsen for borgere på 

kontanthjælp. Strategien vil samtidig være et væsentligt bidrag til at bringe balance 

mellem udgifter og indtægter på kontanthjælpsområdet de kommende år.

En væsentlig del af strategien har fokus på at udvide arbejdskraftreserven og få flere 

kontanthjælpsmodtagere til at gå i job. Det kræver, at

 der stilles krav og borgerne motiveres til en tidlig og aktiv jobsøgningsproces

 der samarbejdes tæt med socialt ansvarlige virksomheder i overgangsperioden 

fra kontanthjælp og til job. 

 der samarbejdes med virksomhederne om opkvalificering inden for brancher med 

gode jobmuligheder på fremtidens arbejdsmarked.

Vision og mission

Mange virksomheder bruger Frederikshavn Kommune i forbindelse med rekruttering af ny 

arbejdskraft, og det samarbejde skal vi arbejde målrettet imod at udvide, så det i højere 

grad også omfatter kontanthjælpsmodtagere. I sidste ende er det virksomhedernes vilje 

og motivation til at ansætte, der er afgørende for om vi lykkedes med strategien og derfor 

vil den virksomhedsrettede tilgang være fundamentet for arbejdet med den enkelte 

borger på kontanthjælp.

Derfor er Arbejdsmarkedsudvalgets vision for at få flere kontanthjælpsmodtagere i job, at:

- Frederikshavn Kommune tilbyder kompetent service og skaber stærke resultater 

for borgere på kontanthjælp.

Forudsætningen for et velfungerende arbejdsmarked er, at der er plads til at alle, der er 

motiverede og medvirker aktivt for at komme tilbage i beskæftigelse. Frem mod 2020 vil 

vi arbejde målrettet med at omsætte visionen til virkelighed. For at gå fra papir til praksis 



Arbejdsmarkedsudvalget - 05-09-2016 15:30 Side 5 af 10

og få så mange kontanthjælpsmodtagere i job som muligt, er vores mission derfor:

- At yde en effektiv og helhedsorienteret indsats, så kontanthjælpsmodtagerne 

hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse.

Missionen er ambitiøs og vi ved, at vejen dertil ikke er enkel, men kræver at vi står 

sammen, for at så mange som muligt får en fod inden for på arbejdsmarkedet.  

Strategiske fokusområder

Fire strategiske fokusområder skal medvirke til at indfri visionen og sikre, at så mange 

kontanthjælpsmodtagere som muligt kommer i job. Fokusområderne er omsat i konkrete 

aktiviteter, og der er opstillet strategiske mål for virksomhedssamarbejdet. For alle 

fokusområder gælder det, at et tæt samarbejde med den enkelte ledige og 

virksomhederne er helt afgørende for succes:

1. Tæt samarbejde med virksomhederne

2. Kontanthjælp – en midlertidig hjælp til selvhjælp

3. Den motiverende og kompetente medarbejder

4. Kompetenceløft – fra ufaglært til faglært

Fokusområderne skal ses som de væsentligste områder, vi har prioriteret i indsatsen og 

som er afgørende for succes.

Strategiske mål

Der er formuleret fire overordnede mål på kontanthjælpsområdet, som der arbejdes på 

frem mod 2020. Opfølgning på målene skal sikre, at vi er på rette vej i forhold til at indfri 

vores vision om at have en stærk jobeffekt.

Opdatering på målene vil løbende blive fremlagt i organisationen, på udvalgsmøder i 

Arbejdsmarkedsudvalget og på møder i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd:

1. Flere kontanthjælpsmodtagere skal deltage i virksomhedsrettede forløb

2. Flere kontanthjælpsmodtagere skal opkvalificeres

3. Flere kontanthjælpsmodtagere skal gå fra at være aktivitetsparat til at være 

jobparat

4. Kortere tid på offentlig forsørgelse

Fra efteråret 2016 vil vi være i gang med at føre strategien ud i livet på alle niveauer i 

vores organisation og i samarbejde med relevante interessenter. Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd (LAR) vil fungere som rådgivende organ på strategien og vil følge 

udviklingen tæt samt rådgive Arbejdsmarkedsudvalget om behovet for yderligere tiltag.

Økonomiske overvejelser

Det forventes, at strategien vil være med til at få flere kontanthjælpsmodtagere i job og 

dermed er der en besparelse på udgifterne til forsørgelsesydelser, som for alvor vil få 

effekt fra og med 2017. Administrationen forventer en effekt på i alt 25 helårspersoner, 
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hvilket vil medføre en økonomisk besparelse på i alt ca. 2.000.000 kr. efter statsrefusion i 

2017.

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

og godkender strategien på kontanthjælpsområdet. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt med den tilføjelse, at der laves forsøg med Jobcafe inden for de første 3 

måneder for Jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Bilag

 Fra kontanthjælp til job – Strategi for borgere på kontanthjælp frem 
mod 2020 (1332985 - EMN-2016-01243)

 Jobcenter Frederikshavns tilbud tilbud til kontanthjælpsmodtagere 
(1400569 - EMN-2016-01243)
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3 (Åben) Fastlæggelse af mødekalender 2017 for Arbejdsmarkedsudvalget
Sags ID: EMN-2014-01336

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 31. august 2016, plan for afvikling af byrådets møder i 

2017. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. 

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalget og 

byrådet foreslås møder i Arbejdsmarkedsudvalget som hovedprincip afviklet i 

begyndelsen af hver måned.

Forslag til mødedatoer:

Mandag den 09. januar 2017

Mandag den 30. januar 2017

Mandag den 06. marts 2017

Mandag den 03. april 2017

Mandag den 08. maj 2017

Mandag den 12. juni 2017

Mandag den 21. august 2017

Mandag den 04. september 2017

Mandag den 09. oktober 2017

Mandag den 06. november 2017

Mandag den 04. december 2017

Mødestart kl. 15.30.

Arbejdsmarkedsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra 

udvalgsmøder i forbindelse med budgetbehandlingen.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalgets 

mødekalender for 2017 fastlægges.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag
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4 (Åben) September 2016 - Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2014-00765

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område, herunder

 Lokal partnerskabsaftale

 Fristen for tilbagemelding fra Ministeriet vedrørende Frikommuneforsøg er 

udskudt

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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