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1. Budgetrevision marts 2011 

 

Sagsfremstilling 

Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Økonomicentret foretaget 

budgetrevision pr. 31/3-11 for Arbejdsmarkedsudvalgets område, og gennemgået 

budget og hidtidigt forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre 

budget forudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de 

væsentligste afvigelser.  

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets 

omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til 

væsentlige afvigelser eller hvor der er væsentlige budgetbeløb, eller andre særlige 

forhold.  

  

Over- og underskud fra 2010 er endnu ikke teknisk indregnet i Udvalgets 

nettobudget, men er dog indregnet i den opgjorte forventning til årets samlede 

resultat, sådan som dette præsenteres i budgetrevisionen side 2.  

I disse forventninger er det forudsat at overførsel af over- og underskud sker iht. til 

udvalgets beslutning/indstilling vedr. regnskab 2010. 

  

I forhold til tidligere år, er også ændringen i sanktionslovgivningen et element som 

har indgået i det administrative oplæg til budgetrevisionen – og indgår derfor også i 

vurderingen af resultatet.  

  

Med udsigt til et samlet mindreforbrug på 35,1 mio. kr., kan det overvejes at 

iværksætte yderligere indsatser for en del af beløbet. Center for Arbejdsmarked vil 

på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 30. maj 2011 fremlægge et udkast til 

strategi for anvendelse af yderligere midler på uddannelse.  

  

Det bemærkes dog, at hovedparten af mindreforbruget vedrørende de forsikrede 

ledige, hvor der må forventes en reduktion af beskæftigelsestilskuddet ved 

midtvejs forhandlingen i maj/juni 2011.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarked indstiller, at Budgetrevisionen pr. 31.03.2011 tages til 

efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2011 

Indstillingen tiltrædes, idet forvaltningen til næste møde udarbejder forslag til 

strategi der indenfor rammerne af budgettet kobler indsatser og handlinger med 

den kommunale erhvervsstrategi og FremKom samt resultatrevision 2010.  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6110 

 Forvaltning: Center for 

Arbejdsmarked 

 Sbh: hajk 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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budgetrevision marts 2011 Word dok. (dok.nr.39508/11) 
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2. Månedlig opfølgning på budget 2011 - Maj 

 

Sagsfremstilling 

Møderække med arbejdsmarkedets parter  

  

Center for Arbejdsmarked og en række repræsentanter for LO-fagforbundene har 

forhandlet videre om et sæt spilleregler for en forøgelse af den virksomhedsrettede 

indsats. 

  

Det forventes at det endelige resultat af forhandlingerne kan fremlægges på 

Arbejdsmarkedsudvalgets møde.  

  

Job-Diamanten arbejder på at nedsætte et virksomhedspanel, der skal virke som 

sparringspartnere i forbindelse med nye tiltag over for virksomhederne. Dette sker 

for at sikre den bedst mulige dialog med virksomhederne.  

  

Produktionsopfølgning  

Som det ses af vedlagte produktionsopfølgning er den væsentlige forøgelse af den 

virksomhedsrettede indsats ikke implementeret fuldt ud.  

  

Produktionsopfølgningen er direkte træk fra sagsbehandlingssystemet, hvor der 

kan måles i helårspersoner. Opfølgningen bliver herved direkte sammenlignelig 

med budgetterne.  

  

Det forventes at med indgåelse af en aftale om spilleregler og en aftale indgået 

mellem Frederikshavn Kommune og de faglige organisationer om det sociale 

kapitel, vil der være mulighed for en stærk stigning i antallet af virksomhedsvendte 

pladser hen over de næste måneder.  

  

Kompensationen for de manglende pladser til virksomhedsaktivering er køb af 

vejlednings-/kursus-/uddannelsespladser til sikring af rettidigheden.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard. 

 

Bilag 

Forklaring til aktivitetsopfølgning (dok.nr.46771/11) 

Aktivitetsopfølgning i helårspersoner - 2. maj 2010 (dok.nr.46730/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1142 

 Forvaltning: Center for 

Arbejdsmarked 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Underskrevet aftale med logo (dok.nr.48259/11) 
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3. Orientering om Resultatrevision 2010 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om Resultatrevision 2010:  

  

Ifølge tids- og procesplanen for Resultatrevision 2010 er revisionen fremsendt 

Beskæftigelsesregion Nordjylland d. 15. april 2011 til drøftelse.  Drøftelserne med 

BR er herefter blevet indarbejdet i revisionen, som efterfølgende er fremsendt til 

det Lokale Beskæftigelses Råd samt til Beskæftigelsesregion Nordjylland 1. maj 

2011 med henblik på den mere officielle kommentering.  

  

Det væsentligste resultat for 2010 er, at Frederikshavn placerede sig på en 1. plads 

i klyngen. Det vil sige, at Frederikshavn på ministermålene for 2010 samlet set 

havde den bedste udvikling i klyngen. Blandt andet på målet  om nedbringelse af 

antallet af ledige i arbejdskraftreserven samt målet om nedbringelse af antallet af 

unge på offentlig forsørgelse har Frederikshavn Kommune klaret sig markant bedre 

end resten af klyngen.  

  

På trods af den gode udvikling har Frederikshavn Kommune stadigvæk et 

besparelsespotentiale på 23,8 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 og Ledighedsydelse. 

  

Ovennævnte besparelsesområder vil udgøre en udfordring med henblik på at 

opnå den beregnede forbedring og vil således blive behandlet i 

beskæftigelsesplanen for 2012. 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 vil ikke blot øge muligheden for at opnå besparelser på 

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

udmeldte ministermål for 2012.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarkedindstiller, at orienteringen vedrørende 

Resultatrevision 2010 tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1998 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: tava 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Fraværende: Birthe Marie Pilgaard. 

 

Bilag 

Resultatrevision 2010 sendt til BR (dok.nr.44303/11) 
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4. Jobsøgnings- og vejledningsforløb i Skagen i 2011 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/2014 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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5. Midler til bekæmpelse af langtidsledighed 

 

Sagsfremstilling 

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

opfølgning:  

  

Jævnført tillæg 3 i Beskæftigelsesplan 2011 skal der halvårligt ske en opfølgning af 

anvendelsen af bevilgede midler til bekæmpelse af langtidsledighed. Midlerne 

anvendes til ansættelse af to ekstra virksomhedskonsulenter i Frederikshavn 

Kommune, der udelukkende skal arbejde med langtidsledige - herunder skaffer 

ordinære stillinger samt virksomhedsaktiverer. 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. Fra juni 2010 til januar 2011 har der været en stigning på 11 % i antallet 

af langtidsledige således, at der i januar 2011 var 649 langtidsledige over 12 

måneder. Omvendt er det dog samtidig lykkedes virksomhedskonsulenterne at øge 

antallet af langtidsledige i virksomhedsaktivering med 10 %. 

  

Samlet set har der således været en positiv udvikling i den virksomhedsvendte 

indsats, mens antallet af langtidsledige har udviklet sig negativt. Det er i den 

forbindelse vigtigt at påpege, at konjunkturerne har en indvirkning herpå - der er 

generelt blevet flere ledige og dermed også flere langtidsledige.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard. 

 

Bilag 

Opfølgning på januar 2011 tal (dok.nr.44232/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7023 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: suan 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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6. Rettidighed i ungeindsatsen 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdernes Erhvervsråd har den 18. april 2011 offentliggjort en ny analyse på 

manglende rettidighed for unge i landets jobcentre – dataene er baseret på februar 

2011. Analysen påpeger blandt andet: 

 Knap 9.900 af samtlige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år 

i hele landet mangler at få et aktivt tilbud – det svarer til godt 15 % af 
samtlige unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.  

 Godt 5.300 unge har ventet mere end 10 uger på et aktivt tilbud – det 
svarer til 8 % af samtlige unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.  

 Specielt første tilbud er ikke rettidigt – 14 % af de dagpengemodtagere der 
er i målgruppe for første tilbud mangler et tilbud, mens det gælder for godt 
14 % for de jobklare kontanthjælpsmodtagere og knap 26 % af de 
indsatsklare kontanthjælpsmodtagere.  

  

I Jobcenter Frederikshavn tegner der sig næsten samme billede, når man ser på 

marts 2011 – dog er rettidigheden bedre for de forsikrede end i resten af landet, 

men til gengæld er rettidigheden for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 

ringere end i resten af landet.  

  

  Mangler 

aktivering 

Antal personer Andel i procent  

Dagpengemodtagere 28 482 5,8 % 

Jobklare 

kontanthjælpsmodtagere 

22 165 13,3 % 

Indsatsklare 

kontanthjælpsmodtagere 

96 289 33,2 % 

I alt  146 936 15,6 % 

Kilde: jobindsats – marts 2011 data 

  

  

I Jobcenter Frederikshavn har 88 borgere ventet mere end 10 uger på deres aktive 

tilbud, hvilket svarer til 9,4 % - heraf er 72 af borgerne indsatsklare 

kontanthjælpsmodtagere.  

  

  Ventetid – Antal personer 

1-5 uger 6-10 uger Over 10 

uger 

I alt  

Dagpengemodtagere 17 5 6 28 

Jobklare 

kontanthjælpsmodtagere 

7 5 10 22 

Indsatsklare 

kontanthjælpsmodtagere 

9 15 72 96 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4063 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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  Ventetid – procent 

Dagpengemodtagere 4,2 1,3 1,5 7,0 

Jobklare 

kontanthjælpsmodtagere 

5,6 4,0 8,0 17,7 

Indsatsklare 

kontanthjælpsmodtagere 

4,1 6,8 32,6 43,3 

Kilde: jobindsats – marts 2011 data 

  

  

I Jobcenter Frederikshavn er rettidigheden på første tilbud også dårligere end på 

gentaget tilbud – dette gælder specielt for de indsatsklare borgere. Godt 8 % af de 

forsikrede ledige mangler første tilbud, mens det for jobklare 

kontanthjælpsmodtagere drejer sig om 18,1 % og for indsatsklare borgere er det 

50,8 % der ikke har fået første tilbud rettidigt. Samtidig har jobcentret haft 

problemer med håndtering af forsikrede ledige der er omfattet af intensiv aktivering.  

  

  Antal der mangler aktivering 

  Første 

tilbud 

Gentaget 

tilbud 

Intensivt 

tilbud 

I alt  

Dagpengemodtagere 20 4 4 28 

Jobklare 

kontanthjælpsmodtagere 

21 1 - 22 

Indsatsklare 

kontanthjælpsmodtagere 

66 30 - 96 

I alt  107 35 4 146 

  

  Andele i procent 

Dagpengemodtagere 8,3 2,5 44,4 5,8 

Jobklare 

kontanthjælpsmodtagere 

18,1 12,5 - 13,3 

Indsatsklare 

kontanthjælpsmodtagere 

50,8 33,0 - 33,2 

I alt  11,4 5,5 - 15,6 

Kilde: jobindsats – marts 2011 data 

  

Jobcenter Frederikshavn har traditionelt haft meget høj rettidighed på forsikrede 

ledige, men konverteringen til nyt IT-system i december har krævet dels tilvænning 

idet der er tale om et administrativt tungere system, og dels understøtter systemet 

ikke fuldt ud listeudtræk til rettidige indkaldelser og aktiveringer. Rettidigheden for 

forsikrede ledige er derfor faldet en smule gennem de seneste måneder.  

  

Også for kontanthjælpsgrupperne har konverteringen betydet andre og mere 

tidskrævende arbejdsgange, og da rettidighed ikke i tidligere år har haft særlig 

fokus for denne gruppe, har det været svært at få vendt tendenserne. Højere 

rettidighed kræver større systematik i indkaldelser og en tilbudsvifte der kan rumme 

de målgrupper der håndteres – i den forbindelse har den ændrede 

aktiveringsstrategi betydet ændrede tilbud hen imod det virksomhedsrettede, men 
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de planlagte store virksomhedscentre (Megacentre) til de indsatsklare 

kontanthjælpsmodtagere har været sværere at etablere end først antaget.  

  

Rettidigheden i forhold til unge bliver endvidere udfordret ved, at de unge skal 

påbegynde et tilbud senest efter 13 ugers ledighed, og tilbuddet skal have en 

varighed på min. 26 uger.  

  

Efter de første opstartsvanskeligheder med hensyn til såvel IT som ændrede 

tilbudsmuligheder, har der den seneste måned igen været stor fokus på rettidighed, 

og Jobcentret forventer, at der ved de kommende måneders målinger kan ses 

mærkbar forbedring af rettidigheden. Samtidig får Jobcentret primo maj 2011 

adgang til at udtrække ledelses understøttende materiale omkring rettidighed helt 

ned på personniveau, ligesom det bliver muligt at producere rettidighedslister til 

hver enkelt medarbejder.  

  

Jobcentret vil således løbende følge rettidigheden og holde 

Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om udviklingen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren for arbejdsmarked indstiller, at orienteringen om rettidighed i 

ungeindsatsen tages til efterretning. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard. 

 

Bilag 

AE_analyse_ungerettidighed_280411.pdf  (dok.nr.46034/11) 

Ungeretitdighed fordelt på målgrupper (dok.nr.46033/11) 
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7. Status på LO-partnerskabsaftalen 

 

Sagsfremstilling 

Den 17. december 2009 underskrev LO Frederikshavn og Frederikshavn 

Kommune en 4-årig partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. Aftalen 

kan opsiges af en af parterne med 6 måneders varsel, og aftalen skal evalueres 

efter 1 år med henblik på eventuel videreførelse. I forbindelse med aftalen er 

nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Arbejdsmarkedscenter 

Frederikshavn og LO-A-kasserne i Frederikshavn.  

Efter aftalens underskrivelse fulgte en implementeringsperiode, hvor blandt andet 

IT-understøttelse blev iværksat og arbejdsgangsbeskrivelser blev udarbejdet. De 

første konkrete henvisninger til A-kasserne startede primo maj 2010.  

Aftaleindholdet omfatter forsikrede ledige over 30 år tilmeldt Jobcenter 

Frederikshavn. I følge aftalen skal LO-A-kasserne varetage kontaktforløbet med de 

berørte borgere i første ledighedsperiode og ved tilbagevisitering til jobcentret 

endvidere give input til fremadrettet jobplansindhold. 

Med henblik på evaluering efter aftalens første år, afholdt styregruppen møde den 

30. marts 2011 og medarbejdere fra LO A-kasserne samt Jobcentret der arbejder 

indenfor aftalen var den 12. april indkaldt til et statusmøde ved Jobcenter 

Frederikshavn.  

Status pr. 8. april 2011 er følgende:  

 HK opsagde partnerskabsaftalen med virkning pr. 17. januar 2011.  

 Der er aktuelt henvist 125 borgere til kontaktforløb i A-kassen (heraf er 49 
% medlem af 3F, 22 % er medlem af FOA og 15 % er medlem af Metal)  

 Der har i perioden i alt været henvist 515 borgere til de omfattede A-kasser 
(heraf er 43 % medlem af 3F, 20 % er medlem af Metal og 15 % er 

medlem af FOA)  

 Det er generelt gode konstruktive jobplansinput der fremsendes af A-
kassen  

 Det er vigtigt at Jobcentret og A-kasserne løbende afstemmer 
forventningerne til aktiveringsmuligheder  

 Der er behov for løbende udveksling af nyheder der har betydning for 
aftalen - til dette formål oprettes mailgruppe til distribution af relevante 
informationer.  

Det er ikke muligt at vurdere noget entydigt i forhold til effekten af aftalen efter det 

første år. Statistiske data på borgernes "overlevelse" i dagpengesystemet i andel 

halvdel af 2010 er endnu ikke tilgængelige, men det må formodes, at 

konjunkturnedgangen på arbejdsmarkedet, og den deraf følgende stigende 

ledighed igennem 2010, også havde effekt på nyledige borgeres evne til hurtigt at 

blive selvforsøgende igen. Det er heller ikke muligt at vurdere A-kassernes evne til 

at gennemføre jobsamtale rettidigt, idet it-understøtningen dertil ikke har været 

tilstede. Det vurderes dog, at denne problemstilling vil løses delvist fra maj 2011.  

Såvel LO A-kasserne som Jobcenter Frederikshavn ønsker at LO 

Partnerskabsaftalen fortsætter som planlagt. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14065 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Indstilling 

Direktør med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at LO-Partnerskabsaftalen 

videreføres som planlagt.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard. 
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8. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder.  

Der vil med dette statistikpunkt medfølge et notat vedrørende de nye ministermål 

for 2011. En kort beskrivelse af målene samt en beskrivelse af opgørelsesmetoden 

ved de mål, hvor denne har ændret sig fra tidligere.  

  

Arbejdskraft reserven:  

Der er i februar 1.714 personer i arbejdskraftreserven, hvilket er 2 % mere end i 

forhold til måneden før. Udviklingen skyldes primært en stigning på 18 % i antallet 

af kontant- og starthjælpsmodtagere (30 personer). Antallet er dagpengemodtagere 

er ligeledes steget dog kun med 1 % svarende til 21 personer.  I forhold til samme 

måned året før er niveauet dog stadig lavere og fra februar 2010 til februar 2011 er 

der 7 % færre ledige i arbejdskraftreserven. Denne udvikling er den bedste i 

klyngen.  

  

Permanente forsørgelsesordninger:  

Der er i februar 2011 i Frederikshavn Kommune 3.774 personer på permanent 

forsørgelse. Dette er status quo i forhold til måneden før, men en stigning på 3 % i 

forhold til samme måned året før. Udviklingen er dårligere end den gennemsnitlige 

udvikling i klyngen.  

  

Unge under 30 år:  

I februar 2011 i Frederikshavn Kommune var der 1.204 unge ledige under 30 år, 

hvilket er en stigning på 2 personer i forhold til måneden før, men et fald på 5 % i 

forhold til samme måned året før. Dette er den 2. bedste udvikling i klyngen delt 

med to andre kommuner.  

  

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere:  

I Frederikshavn Kommune er der i februar 2011 365 ledige ikke-vestlige 

indvandrere og efterkommere, hvilket er et fald på 1 % i forhold til måneden før og 

en stigning på 6 % i forhold til samme måned året før. Udviklingen er den 2. 

dårligste i klyngen delt med 2 andre kommuner - den kommune med den største 

stigning har oplevet en stigning på 12 %. 

  

Rettidighed:  

På dagpengeområdet er Frederikshavn Kommune i februar 2011 i  manglende grad 

rettidige på både samtale og aktive tilbud. 13 % af de ledige mangler at få en 

jobsamtale, mens 8 % mangler at få et aktivt tilbud. Ligeledes ser det ud på 

kontanthjælpsområdet, hvor rettidigheden fortsat langt fra opnås. 26 % af de ledige 

mangler at få en samtale, og 27 % mangler at få et aktivt tilbud. Rettidigheden er 

på alle områder lavere end det gennemsnitlige niveau i klyngen.  

  

For at imødekomme ovenstående er der i samarbejde med KMD primo maj 2011 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/13108 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: tava 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 09. maj 2011 Side 18 af 22 

 

udviklet overblikslister til den enkelte sagsbehandler, der giver bedre mulighed for 

at afvikle samtaler og aktivering rettidigt. 

  

Sygedagpengesager:  

Af oversigten fremgår marts 2011 som den seneste opdatering. Dette tal er grundet 

manglende indberetninger stadig for usikkert, hvorfor udviklingen af sager altid vil 

have sit udgangspunkt i det antal, der ligger 1-2 mdr. tilbage. I dette tilfælde - 

udviklingen fra januar 2010 til februar 2011.  

  

Fra januar 2011 til februar 2011 er antallet af sygedagpengesager faldet med 55 

sager svarende til 4 %, således at der i februar 2011 i alt er 1.323 

sygedagpengesager. Niveauet er igen nedadgående. Ultimo februar 2011 udgør 

188 af sagerne sager med over 52 ugers varighed. Tallet har været nedadgående 

hele sidste år, og niveauet er fortsat lavt i 2011. Set i forhold til den gennemsnitlige 

varighed på sagerne er dette tal konstant på 24 uger.  

  

En oversigt over de diagnoser, der ligger til grund for sygedagpengesagerne vis er, 

at 22 % af alle sager er forårsaget af depression, knap 21 % skyldes fysiske skader 

i ryg, hofte eller nakke og at knap 12 % beror på skader i skuldre, arme og ben. Det 

skal dog påpeges, at kun 77 sager indgår i opgørelsen, hvilket betyder at en stor 

del af alle sager mangler en diagnositcering. Billedet kan derfor være et andet, hvis 

samtlige sager var med i opgørelsen.  

  

Den virksomhed der leverer langt de fleste sygemeldte er Frederikshavn Kommune 

selv, dernæst kommer gruppen af selvstændige, mens faglig fælles A-kasse 

indtager en 3. plads over flest sygemeldte. Ses der på brancher er det offentlige 

igen langt den største leverandør af sygemeldte. 

  

Aktiviteter i Job-Diamanten:  

Der er i marts 2011 ca. 461 ledige i job med løntilskud i Frederikshavn Kommune - 

heraf er 106 af dem i det private. Endvidere er der 532 igangværende 

virksomhedspraktikker og 10 voksenelever. Samlet set er der 1003 ledige aktiveret 

i en virksomhed - en stigning på 12,7 % fra måneden før.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen om statistikker 

på udvalgte områder tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard. 

 

Bilag 

Resultatoversigt februar 2011 - Frederikshavn Kommune (dok.nr.44580/11) 
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Sygedagpengehistorik 280411 (dok.nr.44765/11) 

Opfølgning jobdiamant løbende måned 2011[1].pdf  (dok.nr.44880/11) 

Beskrivelse af de nye ministermål (dok.nr.45527/11) 

Sygedagpenge diagnoseliste.pdf  (dok.nr.46125/11) 

Sygedagpenge virksomhedsliste.pdf  (dok.nr.46127/11) 
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9. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 11/96 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 

 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 09. maj 2011 Side 21 af 22 

 

 

10. Eventuelt 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2011 

Intet til dette punkt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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