
Referat Arbejdsmarkedsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 10-10-2016 15:30

Mødeafholdelse: 1.64

NB.

Tilstede: Erik Kyed Trolle
John Karlsson
Jens Ole Jensen

Fraværende: Helle Madsen
Jytte Nimand Høyrup
Carsten Sørensen

Stedfortrædere: Jens Ole Jensen



Arbejdsmarkedsudvalget - 10-10-2016 15:30 Side 2 af 23

Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalget

10-10-2016 15:30

1 (Åben) Budgetrevision pr. 31.08.2016.........................................................................3

2 (Lukket) Forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet med 
Læsø Kommune...............................................................................................................4

3 (Lukket) Samarbejdsaftale med VUC & HF Nordjylland og Jobs 
Partner ............................................................................................................................5

4 (Åben) Aktiveringsstrategi integration........................................................................6

5 (Åben) Integrationsplan 2017 .....................................................................................9

6 (Åben) Beskæftigelsesplan 2017 ...............................................................................12

7 (Åben) Orientering: Trepartsaftale vedr. tilstrækkelig og 
kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser....................................................................15

8 (Åben) Slutrapport  projekt På rette kurs - LO Vendsyssel 
Gældsrådgivning ...........................................................................................................18

9 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 AMU .........................................................21

10 (Åben) Oktober 2016 - Direktøren orienterer ..........................................................22



Arbejdsmarkedsudvalget - 10-10-2016 15:30 Side 3 af 23

1 (Åben) Budgetrevision pr. 31.08.2016
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. 21.08.2016 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 5,7 mio. 

kr.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetrevisionen med 

Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger videresendes via Økonomiudvalget til byrådets 

behandling.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

 Budgetrevision 31.08.2016 AMU (1422055 - EMN-2015-01162)
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2 (Lukket) Forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet med 
Læsø Kommune

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)
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3 (Lukket) Samarbejdsaftale med VUC & HF Nordjylland og Jobs 
Partner

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)
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4 (Åben) Aktiveringsstrategi integration
Sags ID: EMN-2016-01831

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/IR

Sagsfremstilling
Den 1. april trådte kontanthjælpsloftet i kraft med virkning fra den 1. oktober 2016. 

Kontanthjælpsloftet betyder, at der kommer nyt loft over de samlede ydelser; 

integrationsydelse, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og 

ungeydelser samt børnetilskud. Der kan maksimalt ske et fradrag i integrationsydelsen 

svarende til summen af særlig støtte og boligstøtte.

225-timers reglen, der ligeledes træder i kraft den 21. oktober 2016, indebærer, at alle 

modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, der godt kan 

arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers arbejde indenfor et år (svarende til 6 ugers 

arbejde). Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være 

berettiget til fuld hjælp. De personer, der ikke lever op til kravet, mødes med en 

konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.

Retten til ferie ændres allerede fra den 1. juli 2016, hvor retten til ferie for borgere, der 

modtager integrationsydelse frafalder. 

Den 17. marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalen ”Trepartsaftale 

om arbejdsmarkedsintegration”, som skal medvirke til, at flere flygtninge og 

familiesammenførte udlændinge kommer i beskæftigelse og selvforsørgelse. Den 18. 

marts 2016 indgik regeringen og KL desuden aftalen ”Bedre rammer for at modtage og 

integrere flygtninge”, som ligeledes skal understøtte, at flere nyankomne udlændinge 

kommer i arbejde og desuden skal give kommunerne bedre og mere fleksible rammer for 

at løfte integrationsopgaven.  

De væsentligste dele af aftalerne er siden udmøntet i to lovforslag med forventet 

ikrafttræden fra 1. juli 2016. Lovforslagene er vedtaget i folketinget den 3. juni 2016. 

Lovforslagene udmønter store dele af ovennævnte aftaler. 

 L188: Lov om integrationsuddannelse (IGU)

 L189: Lov om ændring af integrationsloven

Der vil derfor fortsat være pres på integrationsindsatsen og behovet for en virkningsfuld 

og effektiv aktiveringsstrategi, der er i overensstemmelse med de beskrevne 

lovændringer, der trådte i kraft fra den 1. juli 2016 og senest den 1. oktober 2016. 
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Aktiveringsstrategien for integrationsborgere i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommunes integrationsteam har udarbejdet en aktiveringsstrategi, der er i 

overensstemmelse med ændringerne i integrationsloven.

Redskaber efter opnåelse af et vist sprogligt niveau

Der vil i første del af integrationsperioden være massivt fokus på job og sprog. 

Målsætningen er at få mindst 50 % i ordinær beskæftigelse indenfor det første år eller 

blive selvforsørgende via uddannelse. Der er dog fortsat behov for at udvikle tilbud til 

integrationsborgere med forløb ud over 1 år i integrationsperioden. 

Anders Andersen, afdelingsleder for integrationsteamet i Center for Arbejdsmarked, vil 

deltage på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. oktober 2016.

Asylfasen

•Foregår på asylcenteret og asylskolen

•Fasen varer indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse

Overgangsfasen

•Turbodansk til de flygtninge, der har fået opholdstilladelse

•Kompetenceafdækning og overlevering til jobcenteret

•Forberede den enkelte flygtning på de krav, de møder i kommunen

Integrationsperioden 
0-1 år

•4 ugers introduktionsprogram

•Op til 22 ugers praktikforløb med fokus på sprogudvikling

•2x13 ugers branchepakkeforløb

•Udvikle interne/eksterne virksomhedscentre

•225 timers reglen

Integrationsperioden 
1-5 år

•Mulighed for at forlænge integrationsperioden i op til 5 år

•Mulighed for nyttejob

•Massivt fokus på job og uddannelse

•Nye veje til uddannelse og job i samarbejde med VUC og HF/job Partner

•Mentorforløb via frivillige erhvervsmentorer

•225 timers reglen
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Indstilling

Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 

og godkender aktiveringsstrategien for integrationsborgere i Frederikshavn Kommune. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

 Notat vedrørende ændringer i Integrationsloven og 
aktiveringsstrategien (1379407 - EMN-2016-01831)
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5 (Åben) Integrationsplan 2017
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
AMU/IR

Sagsfremstilling
Integrationsplanen for 2017 skal sikre, at visionerne og målsætningerne i Frederikshavn 

Kommunes Integrationspolitik opnås. 

Når Frederikshavn Kommune modtager nye flygtninge, involveres en lang række aktører 

på professionelt og frivilligt plan. Dette fordrer en stærk tværfaglig koordinering og 

kommunikation. Kommunen lægger vægt på, at integrationsindsatsen involverer 

kommunens borgere, foreninger, organisationer og virksomheder, og der skabes vilkår, 

der motiverer disse ikke-kommunale aktører til at bidrage til integrationsindsatsen.

Integrationsplanen er bygget op ud fra 5 udvalgte fokusområder for perioden – områder 

der kræver særlige indsatser i perioden. Integrationsplanen vil ligeledes tjene som 

arbejds- og måleredskab for den tværorganisatoriske indsats.

De 5 fokusområder er:

 Boliger til flygtninge

o Der skal opleves en tilvækst på boligplacering af borgere med 

flygtningebaggrund i yderområderne på 15 familier/enlige

 Beskæftigelse og arbejdskultur

o 70 borgere skal i beskæftigelse inden til 31. december 2017. Der skal i 

2017 etableres minimum 240 virksomhedspraktikker for borgere i 

integrationsprogrammet. 20 familier vil blive behandlet via den nye 

indsats på traumeområdet. 

 Undervisning af tosprogede elever

o Alle udenlandske elever i den skolepligtige alder bliver tilbud det rette 

tilbud, hvilket i Frederikshavn Kommune betyder, at man bliver indskrevet 

i et ”modtagelsescenter”. Fra centeret bliver eleverne sendt videre til det 

relevante tilbud. For størsteparten af eleverne vil det være deres 

distriktsskole.

o Det enkelte barns behov skal afdækkes via screening for at sikre det 

videre forløb

o Skole/hjem samarbejdet er i fokus med eksempelvis følgende temaer:

 indsigt i det danske skolevæsen og skolekulturen
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 søvn, madpakke, penalhus m.v.

 ”dansk” autoritet

o Etablering af sprogklasse til børn med manglende eller kort skolegang

o Etablering af tilbud til traumatiserede børn og forældre (særligt projekt i 

2016-2019)

o Alle tosprogede børn skal deltage i et dagtilbud af hensyn til 

sprogudvikling og kulturforståelse samt forberedelse til folkeskolen

o Alle forældre til tosprogede børn tilbydes information og viden om, 

hvordan de hjemme kan understøtte barnets danskkundskaber

 Børn og voksnes brug af fritids- og kulturtilbud

o Sikre drøftelse i Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 

om integrationsindsatsen

o Sikre drøftelse på kommunale institutioner

o Indsatsområde i virksomhedsplaner

o 3 til 5 bogdepoter på biblioteker på de sprog, hvor de største grupper af 

borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

o Alle i sprogskolen kommer på biblioteket til bibintro (rundvisning og 

orientering om bibliotekets tilbud)

o Etablering af sprogcafé ”Café Danish”. Et tilbud til alle, der har lyst til at 

møde nye mennesker og tale sammen på dansk om livet og 

dagligdagen. En time en gang om ugen. Formålet er at understøtte 

integrationen og at brugerne bliver bedre til dansk.

 Opmærksomhed på radikalisering og ekstremisme

o Implementere hjælperedskabet og actionscards hos frontmedarbejdere i 

Frederikshavn Kommune 

Der vil årligt i 1. kvartal blive udarbejdet status på planen.

Der indbydes til møde i styregruppen med den politiske ledelse medio november 2016, 

der vil efterfølgende blive afholdt møder i styregruppen kvartalsvis.

Indstilling

Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)



Arbejdsmarkedsudvalget - 10-10-2016 15:30 Side 11 af 23

Bilag

 Integrationsplan 2017 (1411811 - EMN-2015-01396)
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6 (Åben) Beskæftigelsesplan 2017 
Sags ID: EMN-2016-01768

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i 

kommunerne, udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for 

beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som skal danne udgangspunkt for 

kommunernes beskæftigelsesplaner. 

Nedenfor er de fire beskæftigelsespolitiske mål for 2017 vist. Målene understøtter 

regeringens og beskæftigelsesministerens udmeldinger på beskæftigelsesområdet, 

herunder ambitionen om at få flere i arbejde og at opkvalificere arbejdsstyrken for at 

matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.

 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 Flere unge skal have en uddannelse

 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige 

kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.

 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

De første 3 beskæftigelsespolitiske mål er videreført fra 2016, mens mål nr. 4, omkring 

integrationsindsatsen, er nyt. Det skal dog bemærkes, at Frederikshavn Kommune i 2016 

udarbejdede et lokalt mål omkring integrationsindsatsen, hvor fokus var på, at flere skulle 

i arbejde eller uddannelse. Det lokale mål betyder, at vi er på forkant med ministerens 

mål.

Processen omkring Beskæftigelsesplan 2017

På møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) den 12. september 2016 blev det første 

udkast til Beskæftigelsesplan 2017 drøftet. LAR godkendte planen med følgende 

bemærkninger:

Integrationsindsatsen:

 Det er vigtigt, at få fremhævet om praktikpladserne skal findes på offentlige eller 

private virksomheder.

 Det bør overvejes, om det er hensigtsmæssigt at etablere branchepakker inden 

for ældreområdet. På ældreområdet er der i dag forholdsvis mange personer i 

virksomhedspraktik og de ældre møder i forvejen mange forskellige personer fra 

kommunen og private leverandører.
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 Integrationsindsatsen har et stort fokus på den enkelte borger på 

integrationsprogrammet, med risiko for at de ordinært ansatte glemmes i 

indsatsen. Det er vigtigt, at få inddraget de ordinært ansatte i indsatsen, for at 

undgå utilsigtede reaktioner omkring integrationsborgere som deltager i praktik. 

Det er vigtigt, at få fremhævet at integrationsborgere er en del af løsningen på 

arbejdsmarkedet, og ikke en ressource som fortrænger den ordinære 

arbejdskraft.

 Integrationsindsatsen indeholder også en social udfordring i forhold til at få 

netværk og et fritidsliv uden for arbejdstid. Det er vigtigt, også at holde fokus på 

den sociale udfordring.

Opkvalificering:

 Det er vigtigt, at opkvalificeringsindsatsen har et længere sigte end 2017 og 

anlægger et perspektiv over f.eks. en 5 årig periode, sådan så vi har en 

veluddannet arbejdsstyrke, som er attraktiv for virksomhederne. Virksomhederne 

og uddannelsesinstitutionerne kan med fordel inddrages mere aktivt med henblik 

på at drøfte en langsigtet strategi for opkvalificering. At det politiske ansvar for 

uddannelseshjælpsmodtagerne er flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget, er et skridt i 

den rigtige retning.

 I forbindelse med udflytningen af MARTIN hvor mange mistede deres job blev 

der afholdt et møde på MARTIN, hvor der blev aftalt at igangsætte en række 

initiativer. Umiddelbart kan det dog se ud til, at der er gennemført forholdsvis få 

tiltag, hvilket kan betyde, at vi har mistet chancen for at få opkvalificeret ledige fra 

MARTIN.

 Socialt ansvar handler om mere end at tage ansvar for de svageste, men ligeså 

meget om at udvise ansvar over for de fag og den branche virksomheden er 

baseret på.

Unge:

 Der er en udfordring i forhold til at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne. 

Det kunne måske være en ide at arbejde med at give de unge et bedre indblik i 

hvad f.eks. en maskinmester laver. Det er vigtigt, at få bygget bro ud til de 

virksomheder som har erhvervsuddannede ansat, for at inspirere de unge.

 En lærlingekoordinator kunne være en vigtig indsats i forhold til at få flere unge i 

gang med en erhvervsuddannelse og koordinere indsats i et netværk på tværs af 

virksomhederne. På det maritime område eksisterer der i dag en lignende indsats 

i regi af MARCOD, som der med fordel kan drages erfaringer fra. 

Lærlingekoordinatoren kunne f.eks. også arbejde på voksenelev området.

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget vil Center for Arbejdsmarked præsentere 

beskæftigelsesplanen i oversigtsform og gennemgå de vigtigste udfordringer, indsatser 

og mål for 2017. Præsentationen skal ses som et oplæg til udvalgets medlemmer med 

henblik på drøftelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer.
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Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt i bilag og skal ses som et 

arbejdsdokument, der løbende revideres, efterhånden som de politiske udvalg og råd 

behandler sagen.

Den videre proces er som følger:

 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd afgiver afsluttende kommentarer (november 

2016)

 Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender Beskæftigelsesplan 2017 

(december 2016)

 Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2017 (december 2016)

 Beskæftigelsesplan 2017 offentliggøres (januar 2017).

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 

Beskæftigelsesplan 2017 og sender den til kommentering i Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

 Beskæftigelsesplan 2017 for Frederikshavn Kommune (1359099 -
EMN-2016-01768)



Arbejdsmarkedsudvalget - 10-10-2016 15:30 Side 15 af 23

7 (Åben) Orientering: Trepartsaftale vedr. tilstrækkelig og kvalificeret 
arbejdskraft og praktikpladser
Sags ID: EMN-2016-02588

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/LAR

Sagsfremstilling
Regeringen har den 19. august 2016 indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets 

parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for vækst, 

jobskabelse og velstand i fremtiden. Med det afsæt har regeringen og arbejdsmarkedets 

parter den 19. august 2016 indgået en trepartsaftale, der skal forebygge 

rekrutteringsudfordringer, sikre at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse, øge 

antallet af faglærte, og forbedre lønmodtagernes muligheder for voksen- og 

efteruddannelse.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om generelle rekrutteringsproblemer, men der er 

brancher og dele af landet, hvor virksomhederne oplever, at det er svært at rekruttere 

medarbejdere. Trepartsaftalen er et forsøg på at forebygge rekrutteringsudfordringer og 

at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på alle niveauer, men med særligt fokus på faglærte. 

Flere unge skal have lyst til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Aftalens tre indsatsområder beskrives nedenfor.

Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer

I aftalen er der lagt vægt på, at aktørerne på beskæftigelsesområdet herunder 

Jobcentrene skal have mulighed for et mere detaljeret kendskab til arbejdsmarkedet. 

Aftalen sigter derfor mod at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet. Herudover skal 

uddannelse understøtte, at de ledige får de kompetencer, som efterspørges af 

virksomhederne. Uddannelse i beskæftigelsessystemet skal derfor som udgangspunkt 

være målrettet konkrete jobs eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Det er 

herudover et element i aftalen, at ledige skal være både fagligt og geografisk mobile.

Indsatsområdets hovedelementer er:

 Styrket overvågning af arbejdsmarkedet, herunder forbedring af 

arbejdsmarkedsbalancen, offentliggørelse af jobsøgende ledige og deres 

kompetencer og udvikling af indikatorer for mangel på arbejdskraft

 Pulje til opkvalificering inden for mangelområder (37 mio. kroner over 3-årig 

forsøgsperiode)
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 Et mere fleksibelt uddannelsesløft - ordningen gøres mere atraktiv for de ledige

 Bedre muligheder for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen 

(ændres fra krav om 12 til 6 måneders forudgående ledighed)

 Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse (flere 

kombinationsmuligheder)

 Fokus på den særlige indsats for langtidsledige

Flere praktikpladser - flere faglærte

Aftalens andet indsatsområde er at sikre at flere arbejdsgivere opretter praktikpladser, 

således at de unge der vælger erhvervsskolevejen, har en større sikkerhed i at kunne 

gennemføre deres uddannelser i en virksomhed. Parterne er blandt andet nået til enighed 

om en række økonomiske incitamenter, der skal understøtte at målet realiseres. Ligeså 

er der i aftalen sat fokus på erhvervsuddannelsernes attraktivitet.

Hovedelementerne er:

 Oprettelse af fordelsuddannelser, hvor eleverne har større sikkerhed for en 

praktikplads og arbejdsgiverne belønnes ekstra for at tage elever

 Styrkede økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser

 Højere lønrefusion, når man har sine elever på skole

 Praktikcentres mulighed for at producere varer og tjenesteydelser klargøres

 Det praktikpladsopsøgende arbejde styrkes (overblik over skolernes indsats og 

professionalisering)

 Afbureaukratisering af praktikpladsområdet

 Udskolingen styrkes med henblik på at styrke de unges uddannelsesvalg

 Regeringen vil i Finansloven for 2017 afsøge Folketingets opbakning til, at puljen 

på 150 millioner kroner til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne fastholdes i 

2017

Voksen- og efteruddannelse

Det tredje indsatsområde i trepartsaftalen handler om, at nedsætte en ekspertgruppe om 

voksen-, efter- og videreuddannelse, der skal tilvejebringe nødvendig viden i forhold til de 

videre drøftelser af fremtidens VEU-system. Aftaleparterne er enige om, at voksen- og 

efteruddannelsessystemet er udfordret af arbejdsmarkedets efterspørgsel og den 

konstante udvikling, der sker i behovet. Både hvad angår struktur og kvalitet. Herudover 

er parterne enige om en række her og nu initiativer til styrkelse af AMU

(arbejdsmarkedsuddannelserne).

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.



Arbejdsmarkedsudvalget - 10-10-2016 15:30 Side 17 af 23

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

o Aftaletekst: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret 
arbejdskraft og praktikpladser (1417838 - EMN-2016-02588)
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8 (Åben) Slutrapport  projekt På rette kurs - LO Vendsyssel 
Gældsrådgivning
Sags ID: EMN-2015-00248

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Projekt ”På rette kurs” i daglige tale LO Vendsyssel Gældsrådgivning har ydet frivillig 

gældsrådgivning i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner siden maj 2013 og 

er indtil 30. juni 2016 finansieret af Social- og Indenrigsministeriets satspulje 2012-2016. 

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. 

Der er bevilget andre puljemidler til projektet, så det foreløbigt kan køre videre til ultimo 

2018.

Formidling

LO Vendsyssel Gældsrådgivnings pjece om rådgivningen er revideret i 2016 og bliver 

fortsat fremsendt til de tre kommuner, SKAT, foged- og skifteretten samt biblioteker. Der 

er henvisning til rådgivningen på fagforeningernes og Hjørring Kommunes hjemmesider

samt på LO Vendsyssels facebookside. Derudover har rådgivningen haft artikler og 

annoncer i avisen Nordjyske og de 5 største ugeaviser i området. 

Frivillige rådgivere

De frivillige rådgivere har alle en uddannelse som enten bankrådgivere, skatterevisorer, 

socialrådgivere eller jurister. Rådgiverne har alle mange års erfaring på arbejdsmarkedet 

og sidder i rådgivningen sammen to og to, hvor de supplerer hinandens faglige 

kompetencer. Rådgivningen har desuden kontakt til et par advokater og en dommer, som 

spørges til råds i tvivls situationer. De frivillige rådgivere anvender hver ca. 10 timer om 

måneden i rådgivningen. 

Rådgivningen

Rådgivningen foregår en gang ugentligt i de tre kommuner. I Brønderslev og 

Frederikshavn har det været nødvendigt periodevis at udvide rådgivningstiden på grund 

af øget behov og for at undgå mere end 3-4 ugers ventetid. Siden oktober 2015 har 

rådgivningen endvidere foregået en gang ugentligt i Center for Unge i Frederikshavn 

Kommune. Rådgivningen foregår i lejede lokaler. I Brønderslev hos FOA, i Hjørring hos 
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LO og i Frederikshavn hos 3F. Visitationen foregår via telefonisk samtale med 

projektlederen, som derefter booker en tid til personen hos et rådgiverteam og samtidig 

bliver borgeren bedt om at medbringe materiale. Rådgiverne får de indhentede 

oplysninger om borgeren forud for samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i borgerens 

situation. 

Rådgivningen varetager følgende opgaver:

 Overblik over grundlæggende forståelse af privatøkonomi

 Budgetlægning

 Hjælp til etablering af budgetkonti, tilslutning til betalingsservice

 Vurdering af betalingsevne

 Udarbejdelse af afdragsplan

 Indgåelse af aftaler med kreditorer

 Kontakt til banker, skattevæsen

 Boligspørgsmål

 Hjælp til gældssaneringsansøgning og eftergivelse af gæld

 Spare råd 

Herudover informeres og gives vejledning om reglerne vedrørende inkasso, forældelse, 

SKAT, skilsmisse, tvangsauktion og der ydes hjælp til udarbejdelse af ansøgninger til 

kommuner og Udbetaling Danmark. 

Hvem søger rådgivningen?

De borgere, der benytter sig af tilbuddet har hovedsagelig fået oplysninger om 

rådgivningen fra: Kommunerne, først og fremmest Brønderslev og Frederikshavn, google 

og SKAT. Det er meget få, der er blevet henvist fra fagforbundene.

Karakteristik for de borgere, der benytter sig af tilbuddet er, at de er enlige – hele 75 %. 

Denne gruppe dækker dels over personer, som altid har været enlige dels personer, der 

er blevet enlige efter skilsmisse, samlivsophør og dødsfald. En del af dem har børn, men 

kun et fåtal af mændene har hjemmeboende børn. 86 % af borgerne er på offentlig 

forsørgelse, heraf 57 % på kontant – uddannelseshjælp. Uddannelsesniveauet er lavt 

34% har folkeskolen eller mindre, 21% har en erhvervsmæssig baggrund og 21% er 

ufaglærte. 

I perioden 1. maj 2013 til 25. juni 2016 har der været 605 personlige henvendelser til LO 

Vendsyssel Gældsrådgivning:

Brønderslev Hjørring Frederikshavn

Mænd 85 89 120

Kvinder 88 100 123

I alt 173 189 243
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Indstilling

Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

 slutrapport fra - LO Vendsyssel Gældsrådgivning (1410944 - EMN-
2015-00248)

 Oversigt over henvendelser (1411263 - EMN-2015-00248)
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9 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 AMU
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 

vist pr. måned. 

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
Børn-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager

sygefraværsstatistikken til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

o Bilag - Sygefraværsstatistik august 2016 (1392047 - EMN-
2016-01155)
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10 (Åben) Oktober 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

 Tværkommunal konference 1. – 2. december 2016

 Organisering pr. 1. januar 2017

Indstilling
Børn-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag
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