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1. Valg af anden aktør på sygedagpengesager over 52  uger 

 

 
 Lukket sag  

 Sagsnr: 12/4809 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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2. Økonomisk status pr. 30.06.2012 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicentret fremsender hermed den økonomiske status pr. 30. juni 2012 for 

Arbejdsmarkedsudvalget til orientering. 

  

Den indeholder et skema med den overordnede økonomiske status for udvalgets 

område. Til de væsentligste områder er der tilknyttet korte overordnede 

kommentarer, der beskriver centrets/direktørområdets økonomiske stade. 

  

Fra Center for Arbejdsmarked vedlægges prognoseskemaet over antallet af sager, 

der danner grundlag for den økonomiske status. Det bemærkes her, at der er fald i 

antallet af sygedagpengesager og i antallet af forsikrede ledige, der udbetales 

dagpenge til. 

  

  

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

efterretning. 

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 20 12 
Orienteringen taget til efterretning. 

  

 
Bilag  

2_1_Økonomisk status pr. 30.06.12 AMU (dok.nr.80676/12) 

2_2_Prognose 2012 med budget 2013 opdateret 14-08-2012.pdf (dok.nr.85221/12) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/4797 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: hajk 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 

 
  



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 20. august 2012 Side 6 af 20 

 

3. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2013 

 

Sagsfremstilling  

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked, har indenfor den udmeldte 

budgetramme for Arbejdsmarkedsudvalgets område, udarbejdet et administrativt 

budgetoplæg 

Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige områders bidrag, Direktionens 

budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af Byrådet. 

Der er ikke i dette budgetoplæg taget højde for de beslutninger, der er vedtaget i 

Økonomiudvalget den 10. august 2012, der ikke er direkte øremærket på 

Arbejdsmarkedsudvalget. 

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu 

det administrativt udarbejdede budgetforslag. Arbejdsmarkedsudvalgets 

budgetdrøftelser gennemføres d. 20. august.  

Budgettet beskrives i bilag, bestående af et hæfte indeholdende en tekstmæssig 

beskrivelse af de enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt 

specifikationer mv. 

Økonomiudvalget har besluttet at der skal findes besparelser på 2 % af 

servicerammen. Disse 2 % udgør 138.000 kr., som foreslås reduceret på 

jobtræningsordningen. 

Materialet vil danne grundlag for administrationens præsentation af 

budgetforslaget.  

Punktet afsluttes med at Udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle 

ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til 

Økonomiudvalget 

  

  

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

sendes via Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse med 

Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle ændringsforslag. 

  

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 20 12 
Budgetforslaget fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd. 

  

 
Bilag  

3_1_Budgetoplæg 2013 AMU.pdf (dok.nr.85242/12) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 12/5517 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: hajk 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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4. Udfaldsproblematik og indsats for langtidsledige  

 

Sagsfremstilling  

  

En række forsikrede ledige er udfaldstruede som følge af afkortning af 

dagpengeperioden fra 4 år til 2 år og fordoblingen af genoptjeningskravet.  På 

grund af politisk forlig er det aftalt, at afkortningen rykkes fra ikrafttræden 1.7.2012 

til 1.1.2013. Forventningen var, at regeringens ”Kick Start” af økonomien ville 

medføre, at beskæftigelsen ville stige og at de langtidsledige ville få deres andel af 

jobvæksten, således at udfaldsproblematikken blev reduceret.  

På nuværende tidspunkt har ”Kick Start” ikke markant forbedret situationen på 

arbejdsmarkedet. Udfaldsproblematikken omfatter stadig mange mennesker. Derfor 

er problematikken ikke glemt i den nationale debat op til finanslovsforhandlingerne.  

Der er mulighed for, at løsningen af udfaldsproblematikken bliver en del af den 

kommende finanslovsaftale. 

Inden for det kommende år vil op mod 1000 forsikrede ledige være i risikogruppen 

for at falde ud af dagpengesystemet. Heraf vil op mod halvdelen kunne miste deres 

forsørgelsesgrundlag – de vil ikke være berettiget til kontanthjælp - da de har værdi 

i egen bolig, på bankkonto eller har en ægtefælle med forsørgerpligt.  Dette kan 

medføre en økonomisk og menneskelig deroute. 

I bestræbelse på at sikre, at de langtidsledige kommer i ordinær beskæftigelse og 

derved bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet, har Center for Arbejdsmarked 

i Frederikshavn et tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, 

Antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet, skal reduceres mest muligt. 

Efter aftale med LO-kasserne indberettes de udfaldstruede til Jobcentret et halvt år 

før udfald af dagpengesystemet.  I forbindelse med indberetningen medsendes et 

forslag til en konkret Jobplan, der kan lede frem til beskæftigelse. Jobplanerne 

udarbejdes inden for rammerne af den vedtagne aktiveringspolitik.  På baggrund af 

a-kassernes indberetninger, er det meningen, at der skal afholdes trekantssamtaler 

med den ledige, A-kassen og Jobcentret, hvor aftalerne for de fremadrettede 

aktiviteter laves.  

I forbindelse med disse samtaler gives der blandt andet tilbud om deltagelse i et 

særligt forløb, som er udviklet sammen med EUC-Nord. Forløbet er nyskabende, 

fokuseret på at få den enkelte i job og etablere netværk med henblik på at 

understøtte den enkeltes egenindsats for at finde drømmejobbet. Fra EUC-Nords 

side laves der målrettede virksomhedsbesøg for at stille jobåbninger til rådighed for 

deltagerne. 

Ovenstående er drøftet og aftalt med A-kasser og EUC-Nord. Initiativerne er 

samtidigt drøftet i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Det Lokale 

Beskæftigelsesråd nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for LO-

kasserne og Center for Arbejdsmarked til at arbejde med problematikken. Denne 

arbejdsgruppe har modtaget de input, der fra Socialdemokraterne og SF er blevet 

givet i Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af problematikken. Denne sparring har 

været meget værdifuld i forhold til at finde en fælles løsning. 

LBR anbefaler, at ovennævnte 2 elementer 1) trekantssamtaler og 2) jobfokuseret 

forløb ved EUC-Nord suppleres med et tredje element: en jobordning til de 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 12/6596 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: flso 

 Besl. komp: AMU 
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udfaldstruede forsikrede ledige, der på trods af, at de har optjent minimum 80 % af 

timerne til at blive genindplaceret (altså mangler 374 timer eller derunder af de 

1924,som det kræves for at genoptjene dagpengeretten), vil falde ud af 

dagpengesystemet.  Målgruppen må på udfaldstidspunktet ikke være omfattet af 

andre veje til forsørgelse, d.v.s. de må ikke være berettiget til kontanthjælp, de må 

ikke være berettiget til seniorjob m.v.     

Målgruppen er altså de, der har ydet en stor egenindsats for at forblive i 

dagpengesystemet, men som kort før udfald må erkende, at de ikke kan skaffe de 

sidste timer.  Vurderingen er, at det vil være beskæftigelsespolitisk relevant at 

investere de nævnte timer til den omtalte målgruppe.  Målgruppen vurderes at 

være minimal og at kunne rummes inden for en bevillingsramme på 3 mio. kr. på 

rullende år.  Hvis der tages udgangspunkt i en timeløn på 120,00 kr., og 11 ugers 

ordinært arbejde i 37 timer/uge, vil der pr. rullende år kunne bevilges timer til ca. 60 

udfaldstruede.  De vil herved kunne bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Forslaget er, at A-kasserne indberetter målgruppen til Jobcentret, der efterfølgende 

bevilger de ordinære timer, som den enkelte ledige har brug for, for at bevare retten 

til dagpenge. Det foreslås, at der etableres en ordning for de forsikrede ledige, der 

falder ud af dagpengesystemet i perioden 1.10-31.12.2012 og at ordningen 

forlænges i perioden 1.1. – 31.12.2013, såfremt en national ordning ikke redder 

situationen for de udfaldstruede.   

Målgruppen er de udfaldstruede forsikrede ledige, som ikke er omfattet af andre 

forsørgelsesordninger og som har ydet en betragtelig egenindsats for at forblive i 

dagpengesystemet. Egenindsatsen skal have udmøntet sig i, at den pågældende 

har optjent 80 % af timerne til en genindplacering og altså kun mangler at optjene 

op til 374 timer af de påkrævende 1924 timer.   

  

 
Indstilling  
  

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at der afsættes en bevilling på 

1,5 mio. kr. i 2012. Bevillingen skal bruges på ordinære timer til de udfaldstruede, 

forsikrede ledige, som både 

• falder ud af dagpengesystemet i perioden 1.10-31.12.2012,  

• har optjent 80 % af timerne til en genindplacering og  

• og som ikke er omfattet af andre støtteordninger, som seniorjob, 

kontanthjælp m.v.  

  

A-kasserne indberetter målgruppen til Jobcentret, der efterfølgende bevilger de 

ordinære timer til den enkelte ledige med henblik på, at vedkommende bevarer 

dagpengeretten. Såfremt der i forhold til udfaldsproblematikken ikke kommer en 

national løsning afsættes der en bevillingsramme på 3 mio. kr. til at håndtere 

udfaldsproblematikken i 2013. 

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 20 12 
Udvalget besluttede at der iværksættes trekantssamtaler og jobfokuserede forløb 

ved EUC-Nord. 
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For så vidt angår det i indstillingen foreslåede initiativ besluttede udvalget at 

tilbagesende dette med henblik på at vurdere, om det vil være muligt at kvalificere 

forslaget i forhold til andre sociale hensyn. 
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5. Flygtningekvote 2013 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune forventes i 2013 at modtage op til 86 flygtninge - både børn og 

voksne. 

  

Flygtningekvoter og boligplacering  

En flygtning der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft 

opholdstilladelse i landet, er omfattet af reglerne i Integrationsloven om boligplacering. Dette 

indebærer, at Udlændingeservice bestemmer, i hvilken kommune flygtningen skal bo og 

dermed visiteres til. 

  

Udlændingeservice har for Nordjylland i 2013 fastsat den forventede flygtningekvote til 435 

personer, hvor den i 2012 var på 466 for de nordjyske kommuner. Kvoten bygger på et skøn 

over, hvor mange flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i Danmark i 2013, og som 

derfor skal visiteres til kommunerne. På baggrund af landstallet har Udlændingeservice fordelt 

antallet af flygtninge på regioner. 

  

Region Nordjylland forventes i 2013 at modtage 435 personer. Kommunerne i hver region 

fordeler regionskvoten ud på de enkelte kommuner. Kommunekvoten kan udover frivillighed, 

som et resultat af ønsket om hurtigere udligning, beregnes på baggrund af 

Udlændingeservices kvotefordeling. Fordelingen afhænger blandt andet af kommunens 

størrelse, indbyggertal og antallet af flygtninge, som kommunen i forvejen har modtaget. Det 

skal i den forbindelse påpeges, at familiesammenføringer ikke er en del af kvoten. 

Frederikshavn Kommune modtager således flygtninge i 2013 på baggrund af KKR’s forslag til 

en frivillig aftale. 

  

I Frederikshavn Kommune foretages boligplaceringen af Integrationsteamet i Jobcenteret. 

Integrationskoordinatoren i Integrationsteamet tilbyder på et fremtidigt møde at orientere 

Arbejdsmarkedsudvalget om arbejdet i teamet og med flygtningekvoterne. 

  

Kvoten i 2011 og 2012  

Frederikshavn Kommunes flygtningekvote for 2011 udgjorde 60 personer. De modtagne 

flygtninge er fordelt således: 

Frederikshavn Kommune Afghanistan 3 

  Burma 10 

  Iran 11 

  Statsløs 4 

  Syrien 10 

Frederikshavn Kommune Total    38 

  

 Som det fremgår, er der kun modtaget 38 personer i 2011 ud af kvoten på 60. 

  

I 2012 hvor kvoten for Frederikshavn Kommune er på 80 flygtninge er der hidtil modtaget 18 

flygtninge. Der kan således komme indtil 62 yderligere før udgangen af januar måned 2013. 

Ud over de 18 modtagne kvoteflygtninge er der modtaet en række familiesammenførte, der 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 12/5975 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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ikke tæller i kvoten. 

  

  

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

Frederikshavn Kommune fortsat tilslutter sig den frivillige fordeling indgået i KKR Nordjylland. 

  

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 20 12 
Indstillingen tiltrædes. 

  

 
Bilag  

Fordeling af flygtninge 2013. (dok.nr.75583/12) 

 
  



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 20. august 2012 Side 12 af 20 

 

6. Ledelsestilsyn 1. og 2. kvartal 2012 

 

Sagsfremstilling  

Formålet med ledelses- og handlingstilsyn er at sikre og påse, at der i Jobcentret 

foretages en ensartet sagsbehandling og administration i henhold til lovgivningen, 

samt medvirke til, at afdække mulige uhensigtsmæssigheder i administrationen, 

således at disse løbende kan justeres.  

  

Ledelses- og handlingstilsyn gennemføres af de faglige koordinatorer, og drøftes 

efterfølgende med de ansvarlige afdelingsledere med henblik på tilbagemelding til 

de enkelte medarbejdere, samt på implementering af konkrete handlingstiltag. 

  

Ledelses- og handlingstilsyn gennemføres kvartalsvis. 

  

Konkrete observationer og handlingstiltag for 1. og 2. kvartal 2012: 

Der er i 1. kvartal gennemgået 123 sager og i 2. kvartal 118 sager. Sagerne er 

fordelt på alle målgrupper og medarbejdere. 

  

Alle medarbejdere har fået individuel tilbagemelding og der er gennemført og 

planlagt gennemført relevante kompetenceudviklingstiltag for 

medarbejdergrupperne – eksempelvis: 

• Korrekt sanktionering for kontanthjælp og integration 

• Korrekt registrering af vurdering for læse-/skrivetest samt løbende 

vurdering af uddannelsesegnethed for forsikrede ledige, kontanthjælp og 

integration – dette er nævnt som fejlområder i revisionsgennemgangen for 

2011. 

• Korrekt matchning i sygedagpengesager 

• Højnet faglighed i revalideringssager 

• Fokus på fyldestgørende ressourceprofiler på sygedagpenge og 

revalidering. 

• Fokus på skriftlighed og dokumentation i alle sager 

• Ændret procedure for gennemførelse af jobsamtaler med ledige i aktivering 

  

Rettidige samtaler og aktivering er altid et fokusområde. Jobcentret fik ved 

revisionsgennemgangen for 2011 bemærkning vedrørende rettidigheden for 

kontanthjælp, men det ses, at de handlingstiltag der har været iværksat igennem 

de seneste 1½ år har givet positive resultater. De seneste rettidighedstal for 2012 

viser således følgende: 

  

Målgruppe Jobsamtaler Aktive tilbud 

Forsikrede ledige (juni 12) 94,8 % 94,2 % 

Kontanthjælpsmodtagere – match 1 

(juni 12) 

97,8 % 97,4 % 

Kontanthjælpsmodtagere – match 2 

(juni 12) 

97,0 % 93,8 % 

Kontanthjælpsmodtagere – match 3 97,8 % Ikke relevant 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 12/6316 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 20. august 2012 Side 13 af 20 

 

(juni 12) 

Sygedagpengemodtagere (maj 12) 97,8 % Ikke relevant 

Kilde: Jobindsats.dk 

  

Der har de seneste 1½ år været stor fokus på rettidighed for alle målgrupper, og 

der kan også konstateres en stor fremgang.  

  

• For forsikrede ledige er rettidighed på såvel jobsamtaler som aktivering i 

perioden ændret fra ca. 90 % til godt 94 %. 

• For kontanthjælpsområdet match 1 er rettidighed på såvel jobsamtaler som 

aktivering i perioden ændret fra ca. 90 % til godt 97 %. 

• For kontanthjælpsområdet match 2 er rettidigheden på såvel jobsamtaler 

som aktivering i perioden ændret fra 65-70 % til en rettidighed på 93-97 %. 

• For kontanthjælp match 3 er rettidigheden på jobsamtaler i perioden 

ændret fra 65-70 % til knap 98 %. 

• For sygedagpengemodtagere er rettidigheden på opfølgningssamtaler i 

perioden ændret fra 86-90 % til knap 98 %. 

Manglende rettidighed på jobsamtaler for forsikrede og kontanthjælpsmodtagere 

har ikke automatiske refusionsmæssige konsekvenser, og de refusionsmæssige 

konsekvenser af manglende rettidighed på opfølgningssamtaler for 

sygedagpengemodtagere er udsat indtil foreløbig 01.01.2014. 

Endvidere fremgår det af aftaleteksten i økonomiaftalen mellem KL og 

Finansministeriet for 2013, at de refusionsmæssige konsekvenser ved manglende 

rettidighed på aktivering skal suspenderes i 2 år, idet der planlægges udviklet et nyt 

refusionssystem i foråret 2013.  

  

  

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

efterretning.  

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 20 12 
Orientering til efterretning. 

  

 
Bilag  

6_1_Ledelsestilsyn Opsamling 2 kvartal 2012 (dok.nr.81362/12) 

6_2_Ledelsestilsyn Opsamling 1 kvartal 2012 (dok.nr.81361/12) 
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7. 6 ugers selvvalgt - 2. kvartal 2012 

 

Sagsfremstilling  

I Frederikshavn Kommune er der i 2. kvartal 2012 blevet bevilget 110 uddannelser 

for forsikrede ledige efter kapitel 8a i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats – lov om 6 

ugers selvvalgt uddannelse. Til sammen udgør uddannelserne 315 ugers varighed, 

hvilket betyder, at uddannelserne i gennemsnit har en varighed på 2,9 uger.  

  

Da prisloftet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 blev ophævet er der 

forventning om stigende gennemsnitspriser gennem 2012. Denne stigning ses 

allerede, idet gennemsnitsprisen i 1. kvartal var 545 kr. pr. dag svarende til ca. 

142.000 kr. pr. helårsperson, mens gennemsnitsprisen i 2. kvartal var steget til 793 

kr. pr. dag svarende til en pris på ca. 207.000 kr. pr. helårsperson. De dyreste 

kurser i 2. kvartal kostede ca. 389.000 kr. pr. helårsperson. 

  

De mest brugte uddannelser, varigheden heraf samt antal deltagere i 2. kvartal 

2012: 

  

Placering Uddannelsesnavn Gennemsnitlig 

varighed 

Gennemsnitspris Antal 

deltagere 

1. Gaffeltruck 1,2 uger 791 kr. pr. dag 21 

2. Godstransport 

med lastbil 

6,1 uger 1.009 kr. pr. dag 10 

3. Personsikkerhed 

med epoxy og 

isocyanater 

0,4 uger 807 kr. pr. dag 7 

3. Åbent 

svejseværksted 

1,4 uger 1.077 kr. pr. dag 7 

4. Fremtidens 

kunderådgiver 

5,2 uger 493 kr. pr. dag 5 

  

  

Aftalen om finansloven 2012 har på beskæftigelsesområdet fokus på bedre vilkår for 

de ledige bl.a. ved at afskaffe prisloftet for 6 ugers selvvalgt uddannelse for alle 

kurser til og med erhvervsuddannelsesniveauet, herunder samtlige AMU-kurser. 

Aftalen er udmøntet med lov nr. 266 af 27.03.0212 med ikrafttræden pr. 1. april 

2012. 

Selv om lovændringen først trådte i kraft pr. 1. april 2012 har den øgede fokus 

medført en stigning i brugen af 6 ugers selvvalgt uddannelse i 1. kvartal 2012. 

Denne stigende tendens er ikke fortsat i 2. kvartal. 

Brugen af 6 ugers selvvalgt uddannelse vil blive fulgt tæt i hele 2012. 

  

  

  

 
Indstilling  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 10/12637 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 20 12 
Orientering til efterretning. 
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8. Statistik 

 

Sagsfremstilling  

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder 

Arbejdskraftreserven:  

I juni 2012 er der 1.414 ledige i arbejdskraftreserven svarende til et fald på 8 % i 

forhold til maj 2012. Arbejdskraftreserven er faldet med 9 % for de forsikrede ledige 

og bibeholdt næsten uændret for kontanthjælpsmodtagerne. Set i forhold til juni 

måned 2011 er antallet af ledige i arbejdskraftreserven faldet med 12 %. Dette er 

den bedste udvikling i klyngen. Det skal dog bemærkes, at antallet af ledige i alt 

ultimo måneden er faldet med 14 %, så de langtidsledige har stadig særlige 

udfordringer på arbejdsmarkedet. 

Hvis man ser på udviklingen i antallet af lønmodtagere beskæftiget på 

arbejdssteder i Frederikshavn Kommune, så bekræftes ovenstående billede. 

Beskæftigelsen har været stigende gennem sidste halvdel af 2011 og den første 

halvdel af 2012. Hvis arbejdskraftreserven skal have del i denne fremgang, så 

kræver det en koordineret indsats af alle parter på arbejdsmarkedet. 

 Permanente forsørgelsesordninger:  

Der er i juni 2012 i Frederikshavn Kommune 4.021 personer på permanent 

forsørgelse, hvilket er en stigning på 13 personer i forhold til maj 2012. I forhold til 

samme måned året før er der 5 % flere på permanent forsørgelse i juni 2012. 

Tilgangen til de offentlige forsørgelsesordninger er faldet med 3 % i forhold til 

måneden før, men steget med 5 % i forhold til juni 2011. Tilgangen hen over det 

seneste år er 394 personer.  

Unge under 30 år:  

I juni 2012 er der 1.146 ledige unge under 30 år, svarende til en stigning på 3 

fuldtidspersoner i forhold til maj 2012. I forhold til samme måned året før er der 2 % 

færre unge ledige under 30 år. Dette er den 6. bedste udvikling i klyngen. 

 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere:  

I Frederikshavn Kommune er der 375 ledige ikke-vestlige indvandrere og 

efterkommere i juni 2012, hvilket er et fald på 11 personer eller 3 % i forhold til maj 

2012. I forhold til samme måned året før er der tale om en stigning på 3 %. 

 Sammenligning med klyngen:  

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

på en delt 3. plads, hvormed 2 kommuner indtil nu i 2012 klarer sig bedre, mens 8 

kommuner klarer sig dårligere. Placeringen skyldes fortsat primært den negative 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 10/13108 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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udvikling i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger. 

 Rettidighed:  

På dagpengeområdet er Frederikshavn Kommune i juni 2012 fuldt rettidige på 

 samtaler for 95 % af de forsikrede ledige og for 97 % af kontanthjælpsmodtagerne. 

På tilbudssiden er vi fuldt rettidige for 94 % af de forsikrede ledige og for 95 % af 

kontanthjælpsmodtagerne. Rettidigheden ligger på et stabilt niveau over 90 % for 

både samtaler og aktive tilbud. 

 Sygedagpengesager:  

Registreringen af sygedagpengesager sker med en vis forsinkelse, da 

arbejdsgiverne skal have mulighed for at ansøge om sygedagpenge. Der vil derfor 

være afvigelser i tallene, når der sammenlignes med historikken. Antallet af 

sygedagpengesager i 2012 er lavere sammenlignet med samme måneder i 2011. 

Særligt bemærkes det, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger er faldende. 

Den gennemsnitlige varighed afviger ikke væsentligt i forhold til samme perioder i 

2011. 

 Aktiviteter i Job-Diamanten:  

I alt er 794 ledige i virksomhedsrettet aktivering i juli 2012. Det fald i 

virksomhedsaktiveringen der normalt ses hen over sommerperioden har i år været 

meget kraftigt. 

  

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

efterretning. 

  

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20. august 20 12 
Orientering til efterretning. 

  

 
Bilag  

8_1_RO_Frederikshavn_14.08.2012.pdf (dok.nr.84946/12) 

8_2_Lønmodtagerbeskæftigelsen i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.84993/12) 

8_3_SC_Frederikshavn_13.08.2012.pdf (dok.nr.84948/12) 

8_4_Dagpenge Historikoversigt[07082012].pdf (dok.nr.85006/12) 

8_5_Opfølgning jobdiamant løbende måned august 2012.pdf (dok.nr.85030/12) 
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9. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag  

 Sagsnr: 11/96 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: AMU 
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10. Eventuelt 
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Intet. 

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/95 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. komp: AMU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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