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1 (Åben) Status på frikommuneforsøg
Sags ID: EMN-2016-02923

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
På Kommunekontaktråds (KKR) møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at de 11 

nordjyske kommuner skulle udarbejde en fælles nordjysk ansøgning om at blive godkendt 

som frikommunenetværk under temaet En mere fleksibel og effektiv 

beskæftigelsesindsats, herunder også indsats for flygtninge.   

Ansøgningen blev godkendt af såvel KKR og de 11 kommuner i foråret 2016, ligesom det 

blev godkendt, at Aalborg Kommune er kommunernes netværksansvarlige, der har

kontakten til Social- og Indenrigsministeriet og sikrer overordnet koordinering på tværs af 

kommunerne.

Ansøgningen blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 1. juni 2016 med 

forventning om svar primo september 2016, hvilket dog sidenhen blev udskudt til primo 

oktober 2016. I venteperioden henover sommermånederne blev konkrete forslag drøftet 

mellem kommunerne og med politiske udvalg i kommunerne, og det blev aftalt, hvilke 

kommuner, der ville gå sammen om konkrete forsøg, såfremt de nordjyske kommuner 

blev udtaget som frikommunenetværk. 

Den 10. oktober 2016 kom der skriftligt tilsagn til alle de nordjyske borgermestre om, at 

de 11 nordjyske kommuner er med i frikommuneforsøget som et samlet netværk. 

Frikommuneforsøget løber frem til 31. juli 2020.

I denne periode vil de enkelte kommuner i netværket kunne ansøge Social- og 

Indenrigsministeriet om fritagelse for gældende lovgivning på ansøgte områder. Social-

og Indenrigsministeriet behandler ansøgningerne i samarbejde med 

Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 

mv. 

Første ansøgningsrunde er den 1. december 2016, og der har dermed været tale om en 

meget kort proces for kommunerne. Således har perioden 10. oktober til 31. oktober 

2016 været afsat til udarbejdelse af konkrete ansøgninger, mens perioden 1. november -

30. november er afsat til politisk godkendelse af ansøgningerne. I Frederikshavn vil 

partsinddragelsen blive sikret via drøftelse af de frikommuneansøgninger, hvor 

Frederikshavn Kommune deltager i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) den 17. 

november 2016 og på møde med LO den 23. november 2016. 

Den 1. december 2016 fremsendes de konkrete ansøgninger til Social- og 

Indenrigsministeriet. 
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De enkelte politiske udvalg godkender de ansøgninger, som pågældende kommune 

ønsker at stå som ansøger på, og tager de øvrige ansøgninger til orientering. 

Hvis ansøgningerne fra første ansøgningsrunde godkendes og Folketinget giver 

lovhjemmel til at gennemføre forsøgene, så vil kommunerne kunne implementere og 

igangsætte forsøgene i hele forsøgsperioden frem til 31. juli 2020. Der er altså intet krav 

om at igangsætningen skal ske i umiddelbar forlængelse af at lovhjemlen er givet. 

SIM har oplyst, at forsøgshjemlerne som udgangspunkt vil søges udformet, så 

forsøgsideerne vil kunne gennemføres i alle kommuner i netværket – også selvom ikke 

alle kommuner står som ansøger. 

Social- og Indenrigsministeriet har dog endvidere oplyst, at lovhjemlen i særlige tilfælde –

eksempelvis ved politisk kontroversielle forsøg - kan tænkes at blive afgrænset til et 

mindre antal kommuner i det nordjyske netværk. Endelig kan man forestille sig en tredje 

variant, som var meget brugt i det tidligere frikommuneforsøg, hvor lovhjemlen udformes 

som en bemyndigelse til den relevante ressortminister til at godkende forsøgsideer efter 

en konkret ansøgning.

Aalborg Kommune er som netværksansvarlig kommune løbende i dialog med Social- og 

Indenrigsministeriet om ansøgningerne for at afklare og afdække muligheder og 

udfordringer. Dette kan bevirke, at der kommer ændringer/justeringer i de fremsendte 

ansøgninger, som er så væsentlige, at ansøgningerne vil blive forelagt til lokalpolitisk 

behandling endnu engang i begyndelsen af 2017. 

I dialogen med Social- og Indenrigsministeriet drøftes endvidere, hvordan det kan sikres 

at frikommunenetværkets gode erfaringer kan udbredes til andre kommuner og eventuelt 

ved forsøgsperiodens afslutning kan danne grundlag for ændringer af regler, der er 

uhensigtsmæssige for kommunernes opgaveløsning. En afgørende forudsætning herfor 

er, at der er et solidt grundlag for at kunne vurdere resultaterne af de enkelte forsøg. 

Derfor samarbejder frikommunenetværket pt. og løbende med KORA, Rambøll og 

fagministerierne om at udarbejde grundige evalueringsdesigns, der systematisk følger op 

på effekterne af forsøgene samt de styringsmæssige og organisatoriske forhold. 

Endelig er Aalborg Kommune i dialog med Arbejdsmarkedskontoret Midt-Nord (AMK) om 

frikommuneforsøget, herunder AMK’s og det Regionale Arbejdsmarkeds Råds rolle i den 

forbindelse. Der er enighed om, at Rådet løbende orienteres om forsøgene og 

processen, men at den formelle godkendelse inden ansøgningerne fremsendes ligger 

hos de politiske udvalg i kommunerne.  

KKR orienteres på møde den 25. november om processen, samt hvilke forsøgsideer der 

fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet til første ansøgningsrunde den 1. december 

2016, og vil herefter halvårligt få en status på forsøg, proces og fremdrift frem til 

forsøgsperiodens afslutning den 31. juli 2020.
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Frederikshavn Kommunes ansøgninger:

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 og på mødet i Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd den 12. september blev Frederikshavn Kommunes forslag til 

forsøgsideer drøftet og godkendt. Frederikshavn Kommune har valgt at arbejde målrettet 

med 5 af de 10 forsøgsidéer. 

Konkret er der tale om følgende ideer:

- Mulighed for at fremme iværksætteri ved udvalgte målgrupper, ansøgning nr. 3 –

1. ansøgningsrunde.

- Formkrav ved lovpligtige samtaler, ansøgning nr. 4 - 1. ansøgningsrunde.

- Fleksible rammer for uddannelse, ansøgning nr. 6 - 1. ansøgningsrunde.

- Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram, ansøgning nr. 7 - 1. 

ansøgningsrunde.

- Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større 

beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet - 2. ansøgningsrunde.

Af hensyn til en succesfuld implementering med prioriteret ledelsesmæssigt fokus og 

ressourcer til at igangsætte den nye indsats, har Frederikshavn Kommune fundet det 

hensigtsmæssigt at ansøge om 4 forsøgsideer til første ansøgningsrunde, og lade det 

sidste projekt afvente 2. ansøgningsrunde den 1. maj 2017. 

De 5 ansøgninger

Mulighed for at fremme iværksætteri hos udvalgte målgrupper

Der ønskes med dette forsøg at skabe de rette rammer for, at ledige dimittender og 

integrationsborgere har mulighed for at realisere egen virksomhed. LAB-lovens 

nuværende betingelser for de to målgrupper understøtter dog ikke iværksætteri, og derfor 

ønskes der fritagelse for bl.a. kravet om rådighed, joblog, samt mulighed for at 

iværksætte Min Iværksætterplan frem for en Min Plan. 

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Thisted, 

Frederikshavn/Læsø og Aalborg.

Formkrav ved lovpligtige samtaler

Der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for 

målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ønskes en ophævelse af de 

lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt 

kontaktform. Formålet er, at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i 

borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med fokus på at skabe resultater 

frem for overholdelse af proceskrav. 

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, 

Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og 

Aalborg.

Fleksible rammer for uddannelse
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Det ønskes, at der udarbejdes en regional positivliste som supplement til den 

landsdækkende positivliste. Ved at udarbejde en regional positivliste som et supplement 

til – og dermed ikke en erstatning for – den landsdækkende positivliste, tages der højde 

for lokal efterspørgsel, samtidig med at den ledige bibeholder muligheden for at deltage i 

kurser, der måske ikke er efterspørgsel efter lokalt, men i øvrige dele af landet. Dette 

med henblik på at sikre et fleksibelt arbejdsmarked.

Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø. 

Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram

Der ønskes at opdele nyankomne flygtninge og indvandrere i forskellige spor:

 Opdeling af borgerne, hvor hastighed, opfølgning m.m. tilpasses borgernes 

forudsætninger i forhold til progression i indsatsen, hvorved krav om 

virksomhedsrettet tilbud inden 1 måned efter kommunal overtagelse af ansvar 

kan fraviges. 

 Individuelle opstartskrav til deltagelse i virksomhedsrettede aktiviteter

 Ophæve forholdstalskravene ved sprogpraktikker

Der ønskes, at kravene for varighed på 4 uger til jobparate og 13 uger for aktivitetsparate 

ophæves og erstattes af individuelle varigheder.

Der ønskes en beskæftigelsesrettet individuel screening af asylansøgere, at kommunen 

kan udvælge kommende borgere ud fra de beskæftigelsesmæssige muligheder/behov, 

der er i den enkelte kommune.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, 

Hjørring og Jammerbugt.

Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større 

beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet

Der ønskes med dette forsøg, at give kommunerne frihed til at beslutte, at det alene er 

sager, der vurderes at være komplekse (skal defineres), der som led i sagsbehandlingen, 

skal behandles i et tværfagligt rehabiliteringsteam. Kommunerne kan i øvrigt selv 

planlægge, hvilke sagstyper, der derudover behandles i rehabiliteringsteam.  I dag har 

borgeren ikke klageadgang til at klage over et administrativt sagsbehandlingsskridt, som 

mødet i rehabiliteringsteamet er. Ved et sådant forsøg, vil det være relevant at borgeren 

får en klageadgang. Formålet vil være, at borgeren skal have den nødvendige og 

relevante sagsbehandling, men at der kan spares administrative ressourcer der, hvor det 

vurderes at sagerne ikke har den kompleksitet, der gør det nødvendigt at behandle sagen 

i et tværfagligt regi. Ressourcerne kan dermed målrettes de målgrupper, der reelt kan 

profitere af teamets tværfaglighed.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Morsø, 

Frederikshavn/Læsø, Brønderslev, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.
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De øvrige nordjyske kommuners ansøgninger

Fra de øvrige nordjyske kommuner er følgende forsøgsansøgninger udarbejdet og 

forventes at blive fremsendt til første ansøgningsrunde den 1. december 2016.

Mikrolån, ansøgning nr. 1

Med denne forsøgside ønskes det at udvide målgruppen af ledige, som omfattes af 

muligheden for et mikrolån til også at omfatte bl.a. ledige kontakthjælpsmodtagere, 

uddannelseshjælpsmodtagere, mv.  Dette vil gøre det muligt at understøtte og 

tilrettelægge en langt mere individuelt tilpasset indsats til den enkelte end den 

nuværende lovgivning giver mulighed for. 

Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside: Aalborg

Skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved gunstigere fradrag for lønindtægt, 

ansøgning nr. 2

Der søges om mulighed for at se bort fra et større beløb ved ordinære timer, end det i 

dag er muligt for udsatte borgere. Særligt borgere, som er i risikogruppen for at blive 

marginaliseret fra arbejdsmarkedet pga. andre problemer end ledighed, har svært ved, at 

se gevinsten ved, at påtage sig nogle få lønnede arbejdstimer. At der skal afleveres 

lønsedler, inden der kan beregnes et supplement til lønindtægten, opleves som en større 

byrde end udsigten til en beskeden økonomisk gevinst.

Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside: Aalborg

Fleksibilitet i forhold til forholdskravene, ansøgning nr. 5

Kommunerne ønsker at kunne friholde borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, fra 

reglerne om forholdstal i de perioder, hvor rådgiverne sammen med borgeren vurderer, at 

de ikke repræsenterer en reel arbejdskraft – alternativt at kunne beregne forholdstallet 

forholdsmæssigt i forhold til de timer, som borgerne er i den virksomhedsrettede indsats, 

således at f.eks. 3 borgere, der hver ”arbejder” ca. 10 timer hver tilsammen udgør den 

ene i virksomhedsrettet indsats, som de helt små virksomheder må have tilknyttet 

samtidig.

Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Jammerbugt, 

Vesthimmerland og Thisted.

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

godkender, at

 Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om og drøfter den videre proces og 

indhold i frikommuneforsøget.

 ansøgning om ”Mulighed for at fremme iværksætteri ved udvalgte 

målgrupper” fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet 1. december 2016.

 ansøgning om ”Formkrav ved lovpligtige samtaler” fremsendes til Social- og 

Indenrigsministeriet 1. december 2016.
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 ansøgning om ”Fleksible rammer for uddannelse” fremsendes til Social- og 

Indenrigsministeriet 1. december 2016.

 ansøgning om ”Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram” fremsendes til 

Social- og Indenrigsministeriet 1. december 2016.

 partsinddragelsen sker som beskrevet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

- De nordjyske forsøgsansøgninger _ nov 2016 (1713082 - EMN-2016-
02923)

- Tidsplan (1712596 - EMN-2016-02923)
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2 (Åben) Implementering af samarbejdet med Læsø Kommune 
Sags ID: EMN-2016-02924

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
I forlængelse af drøftelserne mellem Læsø og Frederikshavn om tilpasninger i det 

forpligtende samarbejde er der udarbejdet nedenstående implementeringsplan:

 Sikring af lokalpolitisk accept i henholdsvis Frederikshavn og på Læsø forud for 

fremsendelse af ansøgning om ”formkrav  ved lovpligtige samtaler” som del af 

frikommuneforsøget til Social- og Indenrigsministeriet den 1.12.2016.

 Varsling af berørte medarbejdere om ændring af arbejdssted, under forudsætning 

af at Social- og Indenrigsministeriet giver accept til gennemførelse af det 

ønskede frikommuneforsøg. 

 Etablering af teknisk løsning til at realisere forsøget.

 Udarbejdelse af og politisk behandling af revideret samarbejdsaftale om det 

forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet mellem Læsø og 

Frederikshavn med en minimumsvarighed på 4 år. 

 Udarbejde info-skriv/annoncer målrettet borgere, virksomheder og 

samarbejdspartnere om deltagelse i det ønskede frikommuneforsøg. 

 Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for koordinator på Læsø i forhold til borger-

og virksomhedskontakt, herunder fremskaffelse af tilbud og koordinering af

opgaver med Frederikshavn.

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

og godkender implementeringsplanen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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3 (Åben) Overflytning af Center for Unge og etablering af nyt center
Sags ID: EMN-2016-02956

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Organisationsplanen for organiseringen af nyt center har været til høring i Center-MED 

arbejdsmarked den 12. oktober 2016. Der er efterfølgende holdt personalemøder den 13. 

oktober 2016 i projektafdelingen og den 28. oktober 2016 i jobcenteret og 

styringsenheden, hvor organiseringen har været drøftet. 

Generelt imødekommes etableringen og organiseringen af Center for Unge og Center for 

Arbejdsmarked under Arbejdsmarkedsudvalget og fusionen af de 2 centre til et nyt 

center. Der udtrykkes tilfredshed med de muligheder, som fusionen giver for at udvikle 

samarbejdet til gavn for borgere og virksomheder. 

Der gøres opmærksom på, at det er væsentligt at arbejde på at etablere en fælles kultur, 

arbejde mod fælles mål og efter samme procedurer og retningslinjer. Et arbejde, der 

tager tid og som skal prioriteres under hensyntagen til forskellighederne. 

Der er i henholdsvis Projektafdelingen og Jobcenter/Styringsenhed efter orienteringen om 

organiseringen af nyt center udarbejdet et høringsforslag. 

Af høringssvarene fremgår, at det anbefales at overveje nøje:

- om det er fagligt bæredygtigt og driftssikkert at dele målgrupper op på under og 

over 30 år. Der gøres opmærksom på, at det har været forsøgt før uden succes. 

Siden da skal der afvikles fællessamtaler med A-kasserne. En 

koordineringsopgave, som det ikke er hensigtsmæssigt at løse i adskilte enheder. 

- om de faglige koordinatorer er ressourcemæssigt tilstrækkeligt robuste til at 

kunne varetage opgaven med fagligt at understøtte hele det nyt center. Desuden 

gøres der opmærksom på, at en samling må omfatte samtlige faglige 

koordinatorer også de faglige koordinatorer i Center for Unge og 

Projektafdelingen. 

- om der er tilstrækkelig med ledelsesressourcer tilknyttet til Projektafdelingen, 

hvor der ikke er tilknyttet afdelingsledere. 

- om det er hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med etablering af  et nyt team i 

stor udstrækning bliver tale om distanceledelse. Desuden påpeges det, at det vil 

være hensigtsmæssigt, at have fokus på, hvilke opgaver, der skal varetages i 

teamet. Omfatter det både opgaver til det politiske niveau, bogholderimæssige og 

økonomistyringsmæssige og er der også borgeropgaver?  En vurdering er, at vi 
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vil løse opgaverne bedst såfremt der er en grad af specialisering, herunder i 

brugen af fagsystemerne. 

-

Der afvikles Center-MED møde i Center for Unge torsdag den 3. november 2016. 

Høringssvaret herfra vil blive eftersendt.

I forbindelse med byrådets behandling af overflytning af center for Unge til 

Arbejdsmarkedsudvalget, blev det besluttet at navnet på det nye center skulle drøftes på 

det kommende møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

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

 drøfter og tager høringssvarene til efterretning

 drøfter og beslutter navnet på det nye center

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet og taget til efterretning.
Drøftet. Udvalget beslutter, at navnet for det nye center er: Center for Arbejdsmarked.

Bilag

 (Lukket bilag)
 (Lukket bilag)
 (Lukket bilag)
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4 (Åben) Den regionale pulje samt puljen til uddannelsesløft
Sags ID: EMN-2015-00177

Sagsbehandler:

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Uddannelsesløft

Center for Arbejdsmarked har i 2016 haft mulighed for at trække på 3 forskellige 

økonomiske puljer i arbejdet med at løfte uddannelsesniveauet hos de ledige: Den 

regionale pulje, Puljen til uddannelsesløft, og puljen med 6 mio. kr. bevilget af 

Økonomiudvalget.

Den regionale pulje

Med Beskæftigelsesreformen er der afsat en regional pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til 

at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og 

opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. 

Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af 

driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den 

regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende.

Der er i 2016 afsat 82,3 mio. kr. til den regionale pulje. Af denne pulje er Frederikshavn 

Kommune tildelt en maksimal tilskudsramme på 1.015.000 kr. Dertil har Frederikshavn 

Kommune fået et tillægstilsagn på 773.000 kr. Tilskuddet udbetales når projektet er 

afsluttet og det reviderede regnskab er godkendt af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering).

Data på puljen er i oktober offentliggjort af STAR og viser antallet af påbegyndte forløb og 

fuldtidspersoner i perioden fra puljens begyndelse til juli 2016. Der skal dog tages højde 

for efterposteringer, hvilket gør at data for 2016 vil blive øget ved næste opdatering. 

I 2015 og 2016 er hhv. 827 og 878 forløb igangsat i hele Nordjylland. I Frederikshavn 

Kommune er hhv. 131 og 227 forløb igangsat, hvilket svarer til, at Frederikshavn 

Kommune står for knap 26% af de samlede aktiviteter i 2016 i Nordjylland samt er i top 5 

på landsplan. Frederikshavn er således ind til videre kun overgået af store kommuner 

som Århus, Esbjerg, Odense og København. 

I 2015 blev hele den tildelte pulje til Frederikshavn anvendt og forventningen er den 

samme til 2016, til trods for at kommunen har fået en tillægsbevilling. 

Nedenstående tabel viser tilsagn, egenfinansiering og forbrug pr. 26. oktober 2016.
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Tilsagn januar 2016 1.015.000

Egenfinansiering 20% 253.750

I alt 1.268.750

Tillægstilsagn sept. 

2016

773.000

Egenfinansiering 20% 193.250

I alt 2.235.000

Bogført forbrug pr. 

261016

1.527.991

Mangler at anvende

pr. 261016

707.009

Top 5 i forhold til, hvilke uddannelser der er størst søgning til er:

1. Specialiserede IT-kurser fx Auto Cad og SAP

2. Åbent svejserværksted

3. Efteruddannelse til chauffører

4. epoxy kurser

5. Arbejdsmiljø og sikkerhed generelt 

Oversigten over forløbstyper samt økonomioversigten er baseret på afregnede forløb, og 

hovedparten af forløb igangsat i 2. halvår 2016 er endnu ikke afregnet. 

Pulje til Uddannelsesløft

Midlerne til uddannelsesløft er afsat som en pulje på 150 mio. kr. årligt, når fuldt indfaset i 

2017. Der er afsat 142,1 mio. kr. i 2016. Puljen skal øge den statslige refusion til 80 pct. 

af kommunernes driftsudgifter til erhvervsuddannelsesforløb for ledige ufaglærte og 

faglærte med en forældet uddannelse over 30 år – kun for dagpengemodtagere. 

Puljen giver således mulighed for, at ufaglærte ledige eller faglærte ledige med en 

forældet uddannelse, der er fyldt 30 år, kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede i 

starten af deres ledighedsperiode. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den 

lediges resterende dagpengeperiode og kan dermed maksimalt vare 2 år.

Udfordringen er imidlertid, at borgerne kun får udbetalt ydelse svarende til 80% af deres 

dagpenge, og det er der få, der har interesse i. Samtidig skal uddannelsen kunne 

afsluttes/færdiggøres inden dagpengeophør. Frederikshavn Kommune har fået et tilsagn 

på 809.000 kr. fra puljen til uddannelsesløft. I 2015 blev der anvendt 45.624,16 kr. til 

uddannelse. Det er 2 personer, der har uddannet sig indenfor gartnerfaget. I 2016 er der 

ikke anvendt midler fra denne pulje, og Center for Arbejdsmarked forventer ikke at 

anvende puljen medmindre der ændres på regelsættet for anvendelse.

Lokal uddannelsespulje – 6 mio. puljen

Den 18. august 2015 afsatte Økonomiudvalget 6 mio. kr. som et engangsbeløb til øget 

opkvalificering af arbejdsstyrken med henblik på at øge arbejdsudbuddet og nedbringe 

antallet af borgere på overførselsydelser i Frederikshavn Kommune. Puljen administreres 

i overensstemmelse med de retningslinjer og strategier for bevilling af uddannelse, som 

er aftalt med Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 7. september 2015 og implementeret 
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i jobcenteret i dag. Mens den regionale pulje kun kan anvendes på dagpengemodtagere, 

er rammerne bredere for den lokale pulje, og der er således blevet igangsat en del 

ordinære uddannelses- og kursusforløb for kontanthjælpsmodtagere. I 2015 blev der 

eksempelvis igangsat 34 forløb indenfor AMU uddannelserne for 

kontanthjælpsmodtagerne, mens der alene i 2016 til om med 3. kvartal er iværksat 73 

forløb. Det betyder, at på AMU uddannelserne er antallet af påbegyndte forløb for 

kontanthjælpsmodtagere fordoblet. Til sammenligning er der for dagpengemodtagere 

iværksat 203 forløb på AMU uddannelser i 2015 og hele 425 forløb til og med 3. kvartal. 

Nedenstående tabel viser forbruget af puljen pr. 30. september 2016.

Periode Beløb

010915-311215 1.160.815

010116-300416 1.950.633

010516-300616 775.387

010716-310816 307.540

010916-300916 393.977

I alt 4.588.352

Bevilling 160915 6.000.000

Mangler at anvende

pr. 300916

1.411.648

Det skal bemærkes, at der også for denne pulje forventes en del frakturer fra 

uddannelsesstederne, hvorfor det egentlige forbrug er højere end hvad der fremgår af 

tabellen. Forventningen er, at Frederikshavn Kommune i år får brugt midlerne fra puljen. 

Generelt set har det ekstra fokus på uddannelsesløft resulteret i en markant stigning i 

antallet af oprettelsen af ordinære uddannelsesforløb i Frederikshavn Kommune. Ser 

man på det samlede antal aktiveringsaktiviteter, så er der igangsat flere og flere 

aktiviteter med ordinær uddannelse. Ordinær uddannelse er gået fra i juni 2014 at fylde 

7,6% af den samlede aktivering, hvilket svarer til 158 aktiveringsforløb til 26,8% i juni 

2016, hvilket svarer til 508 aktiveringsforløb. 

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

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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5 (Åben) November 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
Børn-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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