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1. Præsentation af ledere i Arbejdsmarkedsforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at invitere lederne i 

Arbejdsmarkedsforvaltningen til en kort præsentation af deres 

arbejdsmarkedsområde. Afdelingslederne præsenteres på møderne den 8.2.10 og 

8.3.10.  

På mødet den 8.2.10 deltager:  

  

Jytte Heisel - afdelingsleder sygedagpenge 

Lis Haga - afdelingsleder for aktiviteter for sygedagpengemodtager  

Svend Erik K. Sørensen - afdelingsleder Motiva 

Flemming Søborg - afdelingsleder Ledigafdelingen 

Peter Petersen - afdelingsleder for Jobdiamanten 

  

Endvidere deltager:  

Niels Bach - jobcenterchef og midlertidig leder af afdelingen for specialteam - da 

denne stilling er vacant 

Ole Schwarz - leder af Projektafdelingen 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at præsentationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2010 

Præsentationen blev taget til efterretning.  

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/895 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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2. Prognoserevision 

 

Sagsfremstilling 

På Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 11. januar 2010 a ftalte udvalget, at der ved 

næste møde skulle være revisionsgennemgang af prognosen, hvor forventninger til 

hovedtal for målgrupperne og de underliggende gennemsnitlige antal personer 

fordelt på henholdsvis aktive og passive ydelser bliver justeret og genn emgået i 

forhold til budgettallene. En egentlig økonomisk revision af budgettet vil først finde 

sted i forbindelse med den kvartalsvise budgetrevision efter 1. kvartal 2010.  

  

Justeringer af hovedtallene er foretaget i henhold til den fortsatte afmatning på 

arbejdsmarkedet og deraf stigning i antallet af borgere på kontanthjælp, 

ledighedsydelse og dagpenge. Også antallet af sygemeldte borgere har været 

stigende i 4. Kvartal 2009 på trods af, at historikken viser at antallet af 

sygedagpengemodtagere normalt falder når ledigheden stiger. Som følge af den 

generelle stigning i målgrupperne er der også opjusteret i forventningerne til 

antallet af aktiverede borgere. 

  

Aktiveringsindsatsen følger den prioriteringsrækkefølge i målgrupperne der blev 

godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 8. juni 2009:  

  

1. Sygedagpenge 

2. Ledighedsydelsesmodtagere 

3. Unge forsikrede ledige og unde kontanthjælpsmodtagere  

4. Kontanthjælpsmodtagere i øvrigt - heraf borgere med forsørgerpligt prioriteret 

højest 

5. Forsikrede ledige 

6. Revalidenter 

Prioriteringen foregår i under hensyntagen til lovpligtige rettidig aktivering jf. lov om 

aktiv beskæftigelsespolitik. 

  

Fokuspunkter:  

 Sygedagpengemodtagere 

Antallet af sygedagpengemodtagere mellem 5-52 uger forventes at være i 
overensstemmelse med budgetantallet. Der er aktuelt mange 
sygedagpengemodtagere, men dette antal forventes nedbragt inden 

udgange af 1. kvartal 2010 ved anvendelse af ekstern aktør og 
vejledningsforløb, specielle individuelle forløb samt nyt 
sundhedsaktiveringstilbud ved intern aktør.  

Antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger forventes også at være 
status quo. På trods af manglende mulighed for refusion på 
forsørgelsesydelsen, forventes knap 50 % af borgerne i målgruppen at 

blive omfattet af tilbud. Årsagen skal findes i en forventning om, at 
aktivering fører til hurtigere raskmelding, og dermed på sigt en økonomisk 
gevinst på forsørgelsesdelen.   

    

 Ledighedsydelsesmodtagere 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2500 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Der er grundet finanskrisen og de deraf følgende konjunkturer på 

arbejdsmarkedet en stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. 
Borgere omfattet af ledighedsydelse gennem lang tid giver et stigende pres 
på kommunens udgifter, idet muligheden for hjemtagelse af 35 % refusion 

på forsørgelsesydelsen mistes efter 18 måneders udbetalt ledighedsydelse 
indenfor 24 måneder. Der er aktuelt 48 borgere der er faldet for denne 
varighed, og Arbejdsmarkedscentret ønsker at igangsætte en 

intensiv indsats omkring genprøvning af sager med disse borgere, med det 
formål at visitere til anden forsørgelse som f.eks. førtidspension.  

 Fleksjob 

Som konsekvens af afmatningen på arbejdsmarkedet er forventningen til 
antallet af borgere ansat i fleksjob prognosticeret lavere end oprindeligt 
budgetteret. 

 Kontanthjælpsmodtagere 
Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at stagnere på et 
niveau med knap 70 borgere flere end antaget i budgettet. Der er 

budgetgaranti på forsørgelsen og aktiveringsindsatsen for denne 
gruppe forventes opjusteret andelsmæssigt under hensyntagen til 
rettidighed og antallet af tilbudspladser.  

 Forsikrede ledige 
Der forventes fortsat meget høj ledighed, med fald i perioden marts til 
august/september på grund af traditionelt sæsonarbejde. Faldet forventes 
dog ikke at være så markant som tidligere, da store afskedigelser fra MAN 

forventes effektueret i samme periode. Aktiveringsprocenten for denne 
målgruppe forventes at være 25 % med en ligelig fordeling mellem 
virksomhedsrettede tilbud og vejlednings- og opkvalificeringstilbud.   

 Revalidering 
Antallet af borgere omfattet af revalideringsydelse forventes at være 
konstant. Med det formål at opnå integration eller fastholdelse på 

arbejdsmarkedet for den enkelte borger, vil der være stor fokus på 
virksomhedsrevalidering.  

 Førtidspension 

Antallet af borgere der modtager førtidspension efter reglerne fra 2003 er 
stærkt stigende - en tendens der kan blive forstærket, hvis indsatsen med 
genprøvning af sager, som beskrevet i afsnittet 
om ledighedsydelsesmodtagere, bliver implementeret.  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orientering om prognoserevisionen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2010 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Notat til prognoserevision (dok.nr.11635/10) 

Prognose over sagsantal for 2010 (version 2) (dok.nr.9540/10) 
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3. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder.  

Fokusområder:  

 Rettidighed (Resultatoversigten) 

 
Rettidigheden er sammenlignet med sidste måned generelt faldende 
for alle målgrupper. Dog har der været en stor stigning på rettidigheden for 

første tilbud for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og også en 
stigning på gentaget tilbud for ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere. Årsagen til stigninger på netop disse områder er 

ikke helt afklaret, men for første tilbud kan det hænge sammen med 
implementering af en systematisk henvisningsprocedure til afklaringsforløb 
i forbindelse med tilmelding. For fremadrettet at sikre kontinuerlig høj 

rettidighed på alle områder for kontanthjælpsmodtagere, arbejder 
Jobcentret aktuelt med, i samarbejde med Deloitte, at implementere 
hensigtsmæssige arbejdsgange via et administrationsgrundlag  

   
Rettidighed for forsikrede ledige har ligget meget højt de seneste år, og 
årsagen til det nuværende fald i rettidigheden skal for en stor dels 

vedkommende findes i problemer omkring rettidighed for unge under 30 
år . Den 1. august 2009 kom nye ungeregler der betød første jobsamtale 
allerede efter 4 ugers ledighed, mulighed for uddannelsespålæg og og 

første aktiveringstilbud efter 13 ugers ledighed med en varighed på 
minimum 26 uger. Processen med implementering af hensigtsmæssige 
arbejdsgange og tilvejebringelse af relevante tilbud har været og er fortsat 

en udfordring i forhold til overholdelse af rettidighedsreglerne.  

 Pladsstyring (opgørelse fra Projektafdelingen)  
Arbejdsmarkedscentret har pr. 1. februar 2010 opnormeret antallet af 
aktiveringspladser i Projektafdelingen fra 700 pladser til 1000 pladser. De 

1000 pladser er fordelt på målgrupper og forløbstyper, og  en konstant 
belægning af disse kræver systematisk og tæt logistikstyring, idet det 
fanslås, at en belægning på 100 % vil betyde, at 4000-5000 forskellige 

borgere årligt vil være berørt af et tilbud, De eksisterende sagssystemer 
giver ikke mulighed for denne tætte styring, og Arbejdsmarkedscentret har 
derfor udviklet et pladsstyringssystem (Amalie) der fremadrettet til enhver 

tid skal kunne give et retvisende billede af hvor mange ledige der er aktiv i 
tilbud, hvor mange der er på venteliste osv. Systemet 
forventes implementeret medio februar 2010 og statistik på belægning skal 

indtil da læses med et lille forbehold.  

 Sygedagpenge 
Det samlede antal sygedagpengemodtagere under 26 uger er faldet fra 

557 primo januar til 494 primo februar. Nedgangen skyldes mestendels 
et fald på 53 borger i målgruppen 5-8 uger på sygedagpenge. Målgruppen 
27-52 uger er også faldet, men dette opvejes af en tilsvarende stigning i 
antallet af sager over 52 uger.    

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/181 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: roni 

 Besl. komp: AMU 
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Indstilling 

Direktøren indstiller, at statistikkerne tages til efterretning  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2010 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Resultatoversigt Frederikshavn Kommune pr. 28.01.10 (dok.nr.11702/10) 

Opgørelse pr 1. februar 2010 - Projektafdelingen (dok.nr.12836/10) 

Statistik for sygedagpenge pr. 02.02.10 (dok.nr.13036/10) 
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4. Direktørens orientering 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/1118 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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5. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Brev fra Beskæftigelsesrådet Nordjylland blev udleveret. Der udtrykkes ros til 

Jobcenter Frederikshavns Beskæftigelsesplan 2010.  

  

  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2010 

Brevet blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Svar fra BR på beskæftigelsesplan 2010 (dok.nr.15272/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6687 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

 

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

 

 
 


