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1. Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab 2009 

 

Sagsfremstilling 

Det korrigerede budget for Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde i 2009, incl. 

tilretningbeløb udgør kr. 497,6 mio. netto og det faktiske forbrug kr. 487,3 mio.  

Nettoresultatet udviser således et mindreforbrug på ca. kr. 10,3 mio., hvilket svarer 

til en afvigelse på ca. 2,0 %.  

Forvaltningens budgetrevision pr. 30.09.09 angav et forventet merforbrug på i alt 

ca. kr. 24,8 mio. netto. Ved Byrådets behandling af Arbejdsmarkedsudvalgets 

budgetrevision pr. 30.09.09, blev det vedtaget at foretage en tilretning af det 

samlede budget 2009 på baggrund af de forventede overskridelser i forhold hertil. 

Det samlede tilretningsbeløb udgjorde kr. 24,8 mio.  

Tilretningen blev foretaget for at overholde bevillingsreglerne, idet der ikke må 

afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, uden der er bevillingsmæssig 

dækning.  

  

Tilretningsbeløbet blev tilført som én samlet korrektion til Udvalgets område, i en 

midlertidig bevilling, der i forbindelse med opgørelse af regnskabsresultatet efter 

reglerne for økonomisk decentralisering, modregnes således at det faktiske 

regnskabsresultat kan vurderes i forhold til det forventede skøn pr. 30/9 -09.  

  

Arbejdsmarkedsudvalgets samlede regnskabsresultat, opgjort efter reglerne for 

økonomisk decentralisering, og ekskl. det midlertidige tilretningsbeløb, ford eler sig 

herefter således: 

  

  

På områderne indenfor overførselsudgifter er afvigelsen opgjort til et merforbrug på 

ca. kr. 18,6 mio.. 

  

Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, 

omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, 

omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår.  

I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på de 

budgetgaranterede områder - uanset om der har været tale om over- eller 

underskud.  

  

På områderne udenfor overførselsudgifter, er der sammenlagt et mindreforbrug på 

kr. 28,9 mio., heraf udgør tilretningsbeløbet kr. 24,8 mio., korrigeret herfor, er 

der tale om et netto mindreforbrug på ca. 4,2 mio. kr., der foreslås overført til 

2010 

  

  

Idet der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder i 

vedhæftede bilag, skal her specielt bemærkes:  

Ved seneste budgetrevision pr. 30.09, vurderede forvaltningen det forventede 

 
 Åben sag 
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regnskabsresultat til 484,0 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat viser et forbrug 

487,3 mio. kr. Afvigelsen mellem forventet regnskab og faktisk regnskab er således 

på 3,3 mio. kr. – svarende til en afvigelse på 0,7 %.  

  

Imidlertid var skønnet for det forventede regnskabsresultat afgivet under den 

forudsætning, at kommunen havde modtaget et statstilskud vedr. overtagelse af 

opgaver i forhold til forsikrede ledige, som oversteg de forventede udgifter med 

13,6 mio. kr. Det for meget modtagne statstilskud er dog tilbageført i 2009, og har 

dermed have forringet regnskabsresultatet tilsvarende.  

  

Den umiddelbare merudgift på 3,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab, dækker 

således over en klar forbedring af resultatet i 4. kvartal, hvilket da også fremgår når 

forbruget sammenlignes med det reviderede budget. Det reviderede budget for 

Arbejdsmarkedsudvalget var i 2009 på 497,6 mio. kr. Med det faktiske forbrug på 

487,3 mio. kr. fremkommer der et overskud på ca. 10,3 mio. kr.  

  

I forbindelse med økonomiaftalen for 2010 blev der foretaget en positiv regulering 

af de budgetgaranterede områder vedrørende 2009, denne regulering var dog 

undervurderet. KL vurderer, at kommunerne set under ét har haft større 

udgiftsstigninger end forudset på de budgetgaranterede områder, og kan forvente 

en efterregulering af budgetgarantien for 2009 i størrelsesordenen én milliard 

kroner. Dette vil i givet fald betyde en positiv efterregulering på ca. 11 mio. kr. til 

Frederikshavn Kommune, der kommer til udbetaling i 2010. Det skal derfor 

anbefales, at der på Økonomiudvalgets område budgetteres med en merindtægt 

på 11 mio. kr. i 2010, således at den tilsvarende merudgift i 2009 nulstilles, hvilket 

styrker likviditeten.  

  

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.12.4.10:  

  

Jan Nielsen 

John Kristensen 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller:  

  

At over-og  underskud på områderne udenfor overførselsudgifter,  sammenlagt et 

netto mindreforbrug på ca. 4,2 mio. kr., overføres til 2010, iht. reglerne for 

økonomisk decentralisering.  

At over-og underskud på områderne indenfor overførselsudgifter,  et 

nettomerforbrug på ca. kr. 18,6 mio., ikke overføres jfr. de generelle 

budgetbemærkninger.  

  

At årsberetninger og opgørelser af over- og underskud iøvrigt tages til efterretning, 

og overfor Økonomiudvalget anbefales godkendt. 

  

At det anbefales, at der på Økonomiudvalgets område budgetteres med en 
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forventet merindtægt på 11 mio. kr. i 2010, således at den tilsvarende merudgift 

i 2009 nulstilles, hvilket styrker likviditeten.  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

AMU - Regnskab 2009 - pdf - udvalgssag (dok.nr.32682/10) 
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2. Organisering af indsatsen for arbejdsmarkedsparate 

borgere 

 

Sagsfremstilling 

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. marts 2009 blev Arbejdsmarkedscenter 

(AMC) Frederikshavn anmodet om, at redegøre for de faglige og økonomiske 

konsekvenser ved en decentral betjening af borgere bosiddende i henholdsvis 

Skagen og Sæby.  

Notatet, der er medsendt som bilag, er udarbejdet på baggrund af den faglige 

tilgang, at Jobcentrets organisering har til formål at sikre, at Jobcentret kan opfylde 

de kvalitative og kvantitative krav, der stilles til Jobcentrets ydelser.  

Kravene kan karakteriseres som komplekse, med hyppige skift i lovgivning og en 

stor grad af detailstyring, for eksempel i forbindelse med krav om rettidighed i 

indsatsen. Krav der, hvis de ikke opfyldes, har konsekvens i form at manglende 

refusion på området. 

Der er ikke tegn på at den statslige styring på området aftager, hvilket til stadighed 

vil sætte en bastant ramme for det kommunale råderum på området.  

 

Arbejdsmarkedsområdet er et økonomisk højrisikoområde, hvor kravene til styring, 

kontrol og opfølgning er permanent. Jo større kompleksitet, der er på området, jo 

større er behovet for et fagligt miljø og dermed centrale enheder, der kan medvirke 

til at sikre, at der findes de rette fremadrettede offensive løsninger.  

Notatet gennemgår de faglige og økonomiske konsekvenser ved decentral 

betjening af arbejdsmarkedsparate forsikrede og ikke-forsikrede borgere i 

Frederikshavn kommune.  

På ungeområdet, er der valgt en central model med en indgang for alle unge under 

30 år.  

Formålet er at optimere det antal unge, der får en uddannelse, og minimere intern 

kommunal søjletænkning ved på tværs af opgaver og forvaltninger at arbejde med 

fokus på den enkelte unge.  Med denne model har Arbejdsmarkedsudvalget og 

Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn valgt at tage et offensivt skridt i forhold til den 

fremtidige organisering på området.  

Det er vurderingen, at en central model, hvor der arbejdes på tværs af 

afdelinger/forvaltninger er mest hensigtsmæssig, og at der etableres en tæt 

forbindelse til uddannelsessystemet, hvorfor en placering i Frederikshavn 

anbefales.  

Angående forsikrede ledige over 30 år, så traf Arbejdsmarkedsudvalget på det 

seneste møde den beslutning, at tilbyde de ledige, der ikke er medlem af en LO A-

kasse og bosiddende i Skagen -kontaktsamtaler i Skagen. Denne opgave vil kunne 

løses inden for den nuværende personaleramme. De resterende samtaler afholdes 

i Frederikshavn.  

Den store stigning i ledigheden og de gennemførte afskedigelser gør, at området er 

driftspresset. Organiseringen vurderes imidlertid fagligt som driftsikker, da den 

sikrer fleksible opgaveløsninger, et ledelsesmæssigt højt informations – og 

opfølgningsniveau og konstant faglig sparring  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3340 

 Forvaltning: TAF 
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komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Serviceringen af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år 

foregår d.d. decentralt. Den decentrale løsning ønskes ændret, således at 

indsatsen enstrenges for alle arbejdsmarkedsparate borgere i Frederikshavn 

kommune.   

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at  

 Den centrale model med en indgang for alle unge opretholdes.  

 AMU´s beslutning på mødes den 8. marts 2010 angående forsikrede ledige 

over 30 år opretholdes, hvorefter der tilbydes kontaktsamtaler i Skagen i 1. 
ydelsesperiode. Ligeledes forsøges aktiveringstilbud i form af 4 ugers 
vejledingsforløb så vidt muligt tilbudt i Skagen.  

 Den decentrale servicering af arbejdsmarkedsparate 

kontanthjælpsmodtagere over 30 år ændres, således at indsatsen i første 
ledighedsperiode for borgere bosiddende i Skagen varetages i Skagen, 
mens indsatsen for øvrige borgere varetages i Frederikshavn. Så vidt 

muligt afklares borgerne fra Skagen i Skagen, ligesom der tilbydes 
vejledningsforløb for disse borgere i Skagen.  

  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Forvaltningen fremlægger på næste møde beregning på omkostninger ved at 

udvide ordningen til Sæby. 

 

Bilag 

Notat vedr. organisering af arbejdsmarkedsparate ledige (dok.nr.36994/10) 
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3. Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) fremtidige 

sammensætning 

 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen nedsætter et lokalt beskæftigelsesråd (LBR).  Formålet 

hermed er, at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen og at samordne 

og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare 

sig på arbejdsmarkedet. 

Der skal foretages nyudpegning til LBR på Byrådets møde i maj 2010 med 

funktionsperiode fra 1. juni 2010 og 4 år frem.  Byrådets udpegning sker efter 

indstilling fra Byråd, arbejdsmarkedets parter og organisationer på området.  

Borgmesteren er formand for LBR med mindre borgmesteren har besluttet, at 

formanden for det stående udvalg – Arbejdsmarkedsudvalget – er formand for 

LBR. Sådan er det i Frederikshavn kommune.  

Borgmesteren ønsker imidlertid sæde i LBR som menigt medlem for at styrke dets 

arbejdsmarkedspolitiske rolle og indflydelse og dialogen med aktørerne på 

arbejdsmarkedet.  

LBR fastlægger selv sin forretningsorden, hvorfor det anbefales, at 

Arbejdsmarkedsudvalget retter henvendelse til LBR med henblik på at tilrette 

forretningsordenen, således at borgmesteren kan opnå status af observatør uden 

stemmeret.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anmoder Det Lokale 

Beskæftigelsesråd om at ændre sin forretningsorden, således at borgmesteren fra 

1. juni 2010 kan få observatørstatus som menigt medlem uden stemmeret.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. april 2010  

Indstillingen tiltrædes med den tilføjelse, at LO og arbejdsgiverne tilbydes en 

observatørpost hver. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3363 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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4. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder.  

Fokusområder:  

 Sygedagpenge 

Det samlede antal sygedagpengesager over 4 uger er steget stødt gennem 
de første 4 målinger i 2010 (der måles på antallet af sager i første uge i 
måneden). Antallet primo april er således på 968 sager, hvilket er det 

højeste antal siden primo 2009, og 46 sager flere end i april 2009. 
Stigningen skyldes primært en stigning på 70 sager i kategorien under 26 
uger det seneste år, mens antallet af sager over 52 uger til sammenligning 

er faldet med 34 sager i samme periode.  
 
Arbejdsmarkedscentret har til stadig fokus på udviklingen i specielt de 

langvarige sygedagpengesager, hvilket er grunden til at også denne 
gruppe, på trods af manglende refusion på ydelsen, så vidt muligt 
"sundhedsaktiveres" med henblik på hurtig tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet.  

 Rettidighed 
Umiddelbart ser det ud til at Arbejdsmarkedscentrets fokus på rettidighed i 
aktiveringen begynder at bære frugt. Specielt rettidigheden for 

arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er i januar 2010 steget 
markant både i forhold til måneden før og i forhold til januar 2009 - dette 
gør sig gældende for både første aktivering og gentaget aktivering.  

Det største rettidighedsproblem er fortsat ved første tilbud for de ikke 
arbejdsmarkedsparate, som desværre er faldet til 60 %,´hvilket er 7 % 
dårligere end måneden før. .   

Hertil kommer rettidigheden i første tilbud for forsikrede ledige, som godt 
nok er steget til 84 %, men stadig under det landsdækkende mål på 90 %.  
Endelig er rettidigheden for samtaler desværre under det landsdækkende 

mål på 90 % for både forsikrede ledige og kontant- og 
starthjælpsmodtagere, hvilket er første gang for forsikrede ledige siden 
februar 2008. 

 
Arbejdsmarkedscentret holder fortsat fokus på rettidigheden og forventer at 
ledelsesfokus og systematisering af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere 

match 4-5 i forløb i Projektafdelingen vil ændre billedet for første aktivering 
for denne gruppe. Det samme gør sig gældende for forsikrede ledige, hvor 
vejledningsforløb i både Frederikshavn og Skagen forventes at ændre 

rettidighedskurven.  

 Ledighedsudvikling 
Antallet af ledige arbejdsmarkedsparate borgere er faldet lidt fra januar til 

februar 2010. Faldet skyldes et fald på 14 kontanthjælpsmodtagere og 224 
forsikrede ledige. Ledigheden er fortsat størst blandt mænd, men faldet i 
ledigheden er ligeligt fordelt mellem kvinder og mænd. Set i forhold til 

februar 2009 er ledigheden jf. Danmarks statist ik steget med 75,1 % 
svarende til en stigning på 883 personer i Frederikshavn, hvilket er den 
største stigning i Nordjylland. Frederikshavn har også en ledighedsprocent 

på 7,8, hvilket er den tredjestørste i Nordjylland, kun overgået af Læsø og 
Morsø. 
På trods af den faldende ledighed er der en stigning i antallet af ledige i 

arbejdskraftreserven, hvilket indikerer, at faldet i ledigheden skyldes et fald 
i antallet af korttidsledige, og Arbejdsmarkedscentret skal således fortsat 
have fokus på initiativer der kan forhindre langtidsledighed.  

 
 Åben sag 
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Indstilling 

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. april 2010  

Til efterretning.  

 

Bilag 

Statistik for sygedagpenge pr. 06.04.10 (dok.nr.36516/10) 

Resultatoversigt Frederikshavn Kommune pr. 31.03.10 (dok.nr.36515/10) 

Prognose over sagsantal for 2010 (080410) (dok.nr.39313/10) 
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5. Direktørens orientering 

 

 
 Lukket sag 
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6. Eventuelt 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. april 2010  

Den 7. juni planlægges heldagsmøde med henblik på rundtur til udvalgets 

institutioner.  

 

 
 Åben sag 
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