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1. Ansøgning om tvillingehjælp 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af en ansøgning om tvillingehjælp (se vedhæftede bilag) har 

muligheden for etablering af tvillingehjælp igen været drøftet med Center for 

Arbejdsmarked.  

  

Der er andre nordjyske kommuner der tilbyder tvillingehjælp og hjælp til forældre til 

flerlinger. Før kommunesammenlægningen var det i gammel Frederikshavn 

Kommune muligt for forældre til flerlinger at ansøge kommunen om ansættelse af 

en kontanthjælpsmodtager som støtte. 

  

Efter aftale med Center for Arbejdsmarked sættes punktet på dagsordenen i 

Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 16. april 2012 med henblik på drøftelse af 

mulighederne for at iværksætte en flerlinge støtteordning efter reglerne om 

arbejdsmarkedsrettede tiltag 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller at Børne- og 

Ungdomsudvalget afventer resultatet af Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af 

muligheder for etablering af en flerlinge støtteordning efter reglerne om 

arbejdsmarkedsrettede tiltag. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Det vil være muligt at oprette et projekt med støtte til flerlingefamilier, hvor der 

aktiveres eksempelvis kontanthjælpsmodtagere eller ledige fleksjobsvisiterede. 

  

For mange af de stærke ledige vil der være et meget begrænset 

arbejdsmarkedsperspektiv i at være hjælp for flerlingefamilier.  

  

Men for en del af kontanthjælpsmodtagerene og eventuelt for nogle af de langvarigt 

ledige fleksjobsvisiterede (ledighedsydelsesmodtagere) vil der kunne være et vist 

arbejdsmarkedsperspektiv. 

  

Der vil i projektet blive behov for koordinering og et fagligt tilsyn. De nærmere 

retningslinier for dette bør lægges i et tæt samarbejde med Center for Familie. 

Omfanget af denne opgave vil være meget afhængig af hvor mange ansøgninger 

om flerlingehjælp, der modtages.  

  

Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at tage stilling til om dette projekt skal 

indprioriteres inden for udvalgets ramme. I givet fald vil der blive udarbejdet 

nærmere retningslinier for hjælp til flerlingefamilier, der forelægges udvalget til 

godkendelse. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3694 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at udvalget godkender, at der i 

samarbejde med Center for Familie udarbejdes retningslinier for flerlingehjælp. 

  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj 20 12 
Børne- og Ungdomsudvalget afventer beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget. 

  

Fraværende: Christina Lykke Eriksen og Jette Fabricius Toft 

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2012  
Indstillingen tiltrædes ud fra en forudsætning om udgiftsneutralitet for udvalget. 

  

Jette Fabricius Toft fraværende  

  

 
Bilag  

1_1_Ansøgning om tvillingehjælp (dok.nr.40220/12) 

1_2_Beslutning BUU 6.3.2008 pkt. 22 (dok.nr.355080/08) 

1_3_Udtalelse vedr. tvillingehjælp (dok.nr.317702/08) 
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2. Opstart og behandling af udviklingspuljen for år ene 2013-16 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med godkendelse af de foreløbige budgetrammer for 2013 – 16 

besluttede Økonomiudvalget den 21. marts 2012, at der skal reserveres 1 % af 

rammen til skattefinansieret drift til en udviklingspulje.  

  

På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2012 blev udmøntning, procedure samt 

tidsplan besluttet for gennemførelse af besparelser til etablering af udviklingspuljen. 

  

Direktionen afholder budgetseminar den 21. og 22. maj, hvor de foreløbige 

fremsendte reduktionsforslag til oprettelse af udviklingspuljen fra de enkelte 

centerområder behandles. 

  

Det drøftes i udvalget, om der er behov for at få beskrevet flere besparelser end 

den ene procent.  

  

1 % af udvalgets samlede skattefinansierede drift udgør 8.677.697 kr.  

  

Det drøftes i udvalget hvorledes besparelserne til udviklingspuljen kan findes inden 

for udvalgets budgetområde. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at udvalget tager beslutning 
om behovet for at få beskrevet flere besparelser end den ene procent. 
  

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2012  
Udvalget ønsker forelagt besparelser svarende til 1 %.  

  

Jette Fabricius Toft fraværende  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3896 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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3. Resultatrevision 2011 

 

Sagsfremstilling  

Ifølge tids- og procesplanen for Resultatrevision 2011 er revisionen sendt i høring i 

Beskæftigelsesregion Nordjylland samt i det Lokale Beskæftigelses Råd d. 27. april 

2012. Begge instanser har svarfrist frem til d. 21. maj 2012, hvorefter 

bemærkninger vil blive indarbejdet i revisionen. Beskæftigelsesregion Nordjylland 

fremsendte dog allerede pr. 30. april 2012 deres officielle bemærkninger.  

  

Det væsentligste resultat for 2011 er, at Frederikshavn Kommune mistede sin 1. 

plads i klyngen og nu placerer sig på en delt 6. plads. 9 kommuner i klyngen har på 

ministermålene for 2011 klaret sig bedre end Frederikshavn Kommune. Blandt 

andet på målet om en begrænsning af tilgangen til permanent offentlig forsørgelse 

har Frederikshavn klaret sig markant dårligere end resten af klyngen og ender 

samlet set på en 12. plads på dette mål. 

  

Frederikshavn Kommune har i 2011 således et samlet besparelsespotentiale på 

45,2 mio. kr., hvis kommunen på enkelte områder nedbringer antallet af ledige til 

det gennemsnitlige niveau for klyngen, hvorved udgifterne på forsørgelsesydelsen 

reduceres. Det drejer sig om forsørgelsesområderne: a-dagpenge, sygedagpenge, 

ledighedsydelse og fleksjob – mere eller mindre identisk med de samme områder 

for besparelse som det så ud i 2010, blot med dobbelt så stort et potentiale. 

  

Ovennævnte besparelsesområder vil derfor fortsat udgøre en udfordring med 

henblik på at opnå den beregnede forbedring og vil således blive behandlet i 

beskæftigelsesplanen for 2013. De områder, der umiddelbart konkretiseres og 

målsættes, er:  

  

·       Indsatsen for at nedbringe arbejdskraftreserven 

·       Indsatsen for at nedbringe antallet af sygedagpengesager over 26 og 52 

uger 

·       Indsatsen for at nedbringe antallet af unge ledige under 30 år 

·       Fastholdt fokus på rettidighed 

  

Et fokus på ovenstående skal medvirke til at opnå besparelser på den 

samlede forsørgelsesudgift, men ligeledes medvirke til indsatser i tråd med de 

udmeldte ministermål for 2013. 

  

Beskæftigelsesregion Nordjyllands kvitterer for en god og grundig revision med 

følgende kommentarer: 

  

·       delanalyserne indeholder en analyse af såvel resultater som udfordringer 

inden for de enkelte områder.  

  

·       der kommenteres på både de positive resultater og de særlige udfordringer 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2367 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: tava 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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·       resultatrevisionen har fokus på de opnåede resultater på ministerens 4 

udmeldte mål 

  

·       der i analyserne også redegøres for de aktiviteter, der er påbegyndt inden 

for områder, hvor jobcentret har haft særlige udfordringer, og for nye 

initiativer 

  

  

Den af byrådet godkendte revision vil sammen med LBR’s bemærkninger blive 

fremsendt Beskæftigelsesregion Nordjylland senest 1. juli 2012 med henblik på 

offentliggørelse. 

  

  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at resultatrevision drøftes og 

godkendes med henblik på efterfølgende videreførelse til godkendelse i Byrådet. 

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Jette Fabricius Toft fraværende  

  

  

 
Bilag  

3_1_Resultatrevision 2011 - Resultatrevision 2011 270412X.pdf (dok.nr.46440/12) 

3_2_BRN´s Tilbagemelding_frederikshavn.doc (dok.nr.46449/12) 
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4. Orientering om beskæftigelsesplan 2013 

 

Sagsfremstilling  

Beskæftigelsesplanen er Frederikshavn Kommunes plan for, hvordan kommunen 

planlægger at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes 

at være i 2013. Formålet er at sikre sammenhæng mellem udfordringerne og de 

politiske mål samt prioriteringer for indsatsen. Det er kommunen selv, der 

tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen i jobcentret indenfor de rammer, som følger 

af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål for indsatsåret samt de 

budgetmæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget. 

  

Tidsplanen for udarbejdelse af planen styres af årshjulet og er som følger: 

  

•         marts-juni: beskæftigelsesplanen udarbejdes i kommunerne med 

inddragelse af det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR), 

Beskæftigelsesregion Nordjylland (BRN) og Arbejdsmarkedsudvalget 

•         senest 1. juli 2011: beskæftigelsesplanen sendes i høring i LBR 

•         senest 31. august: Kommunen modtager LBR samt BR´s bemærkninger til 

beskæftigelsesplanen 

•         senest 15. oktober: Kommunen godkender på et møde i 

kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen (inkl. LBR´s og BRN´s 

bemærkninger) 

•         senest 31. oktober: den godkendte beskæftigelsesplan sendes til det 

Regionale Beskæftigelses Råd 

•         senest 31. januar offentliggøres beskæftigelsesplan 2013 inkl. budget og 

tillæg 

  

  

De af ministeren udmeldte mål for 2013 lyder som følger: 

  

1. Flere unge skal have en uddannelse. 

”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en 

erhvervskompetencegivende uddannelse.” 

  

2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af 

arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. 

”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.” 

  

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 

”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses  

mest muligt.” 

  

4. En tættere kontakt til og styrket dialog med de lokale virksomheder. 

”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om 

beskæftigelsesindsatsen.” 

Der blev d. 2. maj 2012 afholdt fælles temadag for det Lokale Beskæftigelses Råd 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3397 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: tava 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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samt Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at definere konkrete mål og 

indsatser på de fire områder samt på de lokale mål, der måtte være. Der blev især 

fokuseret på ungeindsatsen på samtlige ministermål samt indsatsen ift. at styrke 

samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

  

Fokusområderne vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplan 2013 og første udkast 

hertil vil ligge færdig i slutningen af maj, hvor planen som det første skal drøftes 

med Beskæftigelsesregion Nordjylland. 

  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Jette Fabricius Toft fraværende  

  

 
Bilag  

4_1_Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2013.pdf (dok.nr.37099/12) 
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5. Midler til bekæmpelse af langtidsledighed 

 

Sagsfremstilling  

Orientering om "Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed": 

  

Jævnført tillæg 3 i Beskæftigelsesplan 2011 og 2012 sker der halvårligt en 

opfølgning af anvendelsen af bevilgede midler til bekæmpelse af langtidsledighed. 

Midlerne anvendes til ansættelse af to virksomhedskonsulenter i Frederikshavn 

Kommune, der udelukkende arbejder med langtidsledige - herunder skaffer 

ordinære stillinger samt virksomhedsvendte tilbud. Alt sammen ved hjælp af 

tættere kontakt med de ledige samt bedre service til virksomhederne. 

  

Projektet har været i gang siden september 2010 med udgangspunkt i niveauet for 

juni 2010. Ved sidste opfølgning i juni 2011 havde der været en stigning på 11 % i 

antallet af langtidsledige, men i december 2011 er antallet af ledige tilbage på 

niveauet for juni 2010. Der i december 2011 således 605 langtidsledige. I 

december 2011 er det endvidere lykkedes at øge antallet af langtidsledige i 

virksomhedsvendte tilbud med 34 %. Især antallet af virksomhedspraktikker til 

langtidsledige kontanthjælpsmodtagere match 2, som er i størst risiko for 

langtidsledighed, er steget. Sammenlignet med juni 2010 er hele 120 % flere ledige 

i denne målgruppe i virksomhedspraktik i december 2011. 

  

Mens antallet af langtidsledige har været status quo i perioden, har der til gengæld 

været en positiv udvikling i den virksomhedsvendte indsats og forventningen er, at 

resultaterne heraf vil begynde at påvirke antallet af ledige hen over 2012. Det er i 

den forbindelse vigtigt at påpege, at konjunkturerne har indflydelse på ledigheden - 

det er generelt blevet sværere at bide sig fast på arbejdsmarkedet, især ved 

længere tids ledighed. 

  

Der vil hen over det næste år være øget fokus på at styrke samarbejdet og 

dialogen med virksomhederne, blandt andet for at bekæmpe langtidsledighed, men 

også som en del af ministerens udmeldinger for indsatsen i 2013. Allerede her i 

2012 vil planlagte omorganiseringer kickstarte processen. 

  

Frederikshavn Kommune er i 2012 bevilget 887.000 kr. og i 2013 626.000 kr. til 

projektet og indsatsen er indtil videre fortsat forankret i Job-Diamanten. 

  

  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/7023 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Jette Fabricius Toft fraværende  

  

 
Bilag  

5_1_Tillæg 3 til BP 2013 - status maj 2012 (dok.nr.43890/12) 
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6. Business-cases 

 

Sagsfremstilling  

Som opfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 13. 

februar 2012 fremlægges der en række business-cases på de forskellige forslag til 

ændringer, der blev prioriteret. 

  

Business-casene vil blive eftersendt fredag den 11. maj 2012. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at der tages stilling til om den 

enkelte business-cases kan godkendes. 

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2012  
Case 3 – 8 samt 11 tiltrædes. 

Case 1, 9 – 10, 12 genoptages. 

Case 2 bortfalder. 

  

Jette Fabricius Toft fraværende  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4125 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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7. Statistik 

 

Sagsfremstilling  

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder 

   

Arbejdskraftreserven:  

I februar 2012 er der 1.604 ledige i arbejdskraftreserven svarende til en stigning på 

4 % i forhold til januar 2012. Arbejdskraftreserven er steget med henholdsvis 3 % 

for de forsikrede ledige og 11 % for kontanthjælpsmodtagerne. Set i forhold til 

februar måned 2011 er antallet af ledige i arbejdskraftreserven faldet med 8 %. 

Dette er den fjerde bedste udvikling i klyngen. 

  

Permanente forsørgelsesordninger:  

Der er i februar 2012 i Frederikshavn Kommune 3.996 personer på permanent 

forsørgelse, hvilket er 1 % flere end i januar 2012. I forhold til samme måned året 

før er der 6 % flere på permanent forsørgelse i februar 2012. Tilgangen til de 

offentlige forsørgelsesordninger er endvidere steget med 3 % i  forhold til måneden 

før. Tilgangen hen over det seneste år er 402 personer. 

  

Unge under 30 år:  

I februar 2012 er der 1.256 ledige unge under 30 år, svarende til en stigning på 3 % 

i forhold til januar 2012. I forhold til samme måned året før er der endvidere 2 % 

flere unge ledige under 30 år. 

  

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere:  

I Frederikshavn Kommune er der 384 ledige ikke-vestlige indvandrere og 

efterkommere i februar 2012, hvilket er et fald på 1 % i forhold til januar 2012. 

Niveauet er dog 2 % højere ift. samme måned året før. 

  

Sammenligning med klyngen:  

Et samlet blik på de 4 ministermål viser, at Frederikshavn Kommune placerer sig 

på en delt 2. plads, hvormed 2 kommuner indtil nu i 2012 klarer sig bedre, mens 9 

kommuner klarer sig dårligere. Placeringen skyldes fortsat den negative udvikling 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/13108 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: tava 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 14. maj 2012 Side 15 af 18 

 

på permanente forsørgelsesordninger. 

  

Rettidighed:  

På dagpengeområdet er Frederikshavn Kommune i februar 2012 ikke fuldt rettidige 

på hverken samtaler eller tilbud. Af de forsikrede ledige mangler 8 % at få en 

samtale og 8 % at få et aktivt tilbud. På kontanthjælpsområdet mangler 3 % at få en 

samtale, og 8 % mangler at få et aktivt tilbud. Rettidigheden er forværret på 

samtlige områder fra januar til februar 2012. 

  

Sygedagpengesager:  

Registreringen af sygedagpengesager sker med en vis forsinkelse, da 

arbejdsgiverne skal have mulighed for at ansøge om sygedagpenge. Den seneste 

måned er derfor altid registreret for lavt. Antallet af sygedagpengesager i marts er 

lavere end samme periode sidste år. Særligt bemærkes det, at antallet af 

sygedagpengesager over 52 uger er faldende. Dog er den gennemsnitlige varighed 

i perioden stigende. 

  

Aktiviteter i Job-Diamanten:  

I alt er 1.006 ledige i virksomhedsrettet aktivering i april 2012. Niveauet er dermed 

stabilt i 2012. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

 
Bilag  

7_1_RO_Frederikshavn_30.04.2012[1].docx (dok.nr.44020/12) 

7_2_scorecard maj 2012 (dok.nr.44423/12) 

7_3_SDP Dagpenge Historikoversigt maj 2012.pdf (dok.nr.44022/12) 

7_4_Opfølgning jobdiamant rullende år maj 2012.pdf (dok.nr.44024/12) 
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8. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 12/350 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: AMU 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2012  

Intet. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/353 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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