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1. Ansøgning fra TUBA om fortsat støtte fra Frederikshavn 

Kommune 2011 - 2014 

 

Sagsfremstilling 

TUBA har i marts 2010 sammen med formidling af årsrapport 2009 for TUBA 

Frederikshavn sendt ansøgning til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget om tilskud til drift af TUBA 

Frederikshavn i årene 2011 til 2014.  

  

TUBA er finansieret af sats-midler og forventer også at være det i de kommende år. 

Tildeling af sats-midler forudsætter at kommunerne selv bidrager med sin andel af 

de lokale omkostninger på 730.000 i 2011 (jfr. årsrapport kostede det 600.000 kr. at 

drive TUBA Frederikshavn i 2009).  

Frederikshavn Kommunes andel i 2011 er budgetteret til kr. 250.000, i 2012 kr. 

300.000, i 2013 kr. 350.000, i 2014 kr. 400.000. 

  

Frederikshavn Kommunes samarbejde med TUBA omkring drift af TUBA 

Frederikshavn var indtil udgangen af april 2010 finansieret med 50% til TUBA og 

50% til Frederikshavn Kommune. Kommunens udgift var fordelt med halvdelen til 

Sundhedsudvalget og halvdelen til Børne- og Ungdomsudvalget.  

I forlængelse af, at Sundhedsudvalget i slutningen af 2009 besluttede at trække sig 

ud af aftalen, er perioden maj 2010 til udgangen af 2010 finansieret med 75% til 

TUBA og 25% til Børne- og Ungdomsudvalget.  

Aftalen om drift af TUBA ophører uden videre til udgangen af 2010.  

Frederikshavn Kommunes udgift i perioden maj til ultimo 2010 udgør 94.000 kr.  

  

Målgruppen er unge mellem 14 - 35 år, som er vokset op i en familie med 

alkoholproblemer. Det er unge, som er tynget af problemer.    

  

Hovedformålet med TUBA er at give et tilbud om rådgivning og terapi til unge, som 

er børn af alkoholmisbrugere. Tilbuddet omfatter forsamtaler, terapeutisk 

rådgivning, gruppeterapi, individuel terapi, undervisning samt tema arrangementer 

for de unge brugere og deres nærmeste pårørende.  

Tuba har ingen myndighed eller myndighedslignende ansvar for brugerne. 

Tilbuddet er anonymt og gratis. TUBA hjælper ikke brugere med et aktivt misbrug. 

TUBAs maksimale behandlingsintensitet er 1 samtale pr. uge.  

  

Familieafdelingen i Børne- og Ungdomsudvalgets regi, Sundheds- og 

Handicapafdelingen i Sundhedsudvalgets regi og Jobcenter i 

Arbejdsmarkedsudvalgets regi ser TUBA-Frederikshavn indsatsen som et godt og 

støttende tilbud. Der er ikke i de kommunale budgetter afsat budgetmidler til drift af 

TUBA Frederikshavn i 2011 og overslagsårene.  

Evt. indgåelse af fremtidig driftsaftale er afhængig af, at  alle 3 udvalg giver tilsagn. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2489 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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Indstilling 

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter Frederikshavn Kommunes eventuelle 

fremtidige samarbejde med TUBA.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2010  

Udvalget besluttede, at stillingtagen afventer afholdelse af det ønskede fællesmøde 

med de øvrige udvalg.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010  

Formændene for de tre udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget 

og Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet sagen i møde den 26. maj 2010.  

  

Hvis ellers der er opbakning fra de respektive udvalgsmedlemmer, er 

udvlgsformændene enige om at dele byrden (kr. 250.000,00) i tre dele.  

Beslutningen gælder kun for næste år.  

 

Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010 

Direktøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender ansøgningen 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010  

Udvalget besluttede at bevilge sin andel i 2011 under forudsætning af, at de andre 

udvalg beslutter tilsvarende.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 
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2. Evaluering/opfølgning af handleplan for projekt: 

Ungdomsuddannelse til alle 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af S medlemmerne i Arbejdsmarkedsudvalget anmoder byrådsmedlem, 

Birthe Marie Pilgaard om at få fremlagt evaluering/opfølgning af handleplan for 

projekt: Ungdomsuddannelse til alle. 

  

Evalueringen/opfølgningen ønskes til drøftelse samt evt. beslutning i forhold til 

mulige konsekvenser for den fremtidige organisering af unge -området samt, 

hvordan den kommunale indsats for, at så mange unge som muligt får en 

uddannelse, kan styrkes.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet opfølgningsrapport vedr. projekt 

Ungdomsuddannelse til alle. Rapporten er vedlagt sagen.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdmarkedsdirektøren indstiller, at sagen drøftes og behandles i 

sammenhæng med sagen om reorganisering af dele af Frederikshavn kommunes 

ungeindsats. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010  

Sagen drøftet.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

PDF-udgave af UTA - politisk handlingsplan for projekt Ungdomsuddannelse til alle i 

Frederikshavn (dok.nr.87269/09) 

Evalueringsrapport Ungdomsuddannelse til alle (dok.nr.58667/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1258 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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3. Reorganisering af dele af Frederikshavn Kommunes 

ungeindsats 

 

Sagsfremstilling 

Et af elementerne i Frederikshavn Kommunes handleplan om Ungdomsuddannelse 

Til Alle (UTA) omhandler indsatsområdet ”En indgang” i ungeindsatsen.  

  

Der har været nedsat en arbejdsgruppe i regi af Børne- og Kulturforvaltningen og 

Arbejdsmarkedsafdelingen, som har arbejdet med dette indsatsområde, og der er 

udarbejdet et principielt forslag til fremtidig organisering af området. Forslaget har 

været drøftet på direktørniveau i de to forvaltninger, og der er enighed om 

rapportens og organiseringsforslagets intentioner.  

  

Rapporten har fokus på et tværgående og forpligtende samarbejde i uddannelses - 

og beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet, eksplicit i forhold til unge i 

aldersgruppen 15 - 24 år med behov for særlig støtte i sammenhængen. 

  

Rapporten fremlægges i såvel Børne- og Ungdomsudvalget og 

Arbejdsmarkedsudvalget i juni 2010.  

  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget  

1. drøfter rapporten  

2. godkender målsætningen om at sikre unge en uddannelse med henblik på 
fremtidens arbejdsmarked  

3. godkender princippet for organisering som beskrevet i rapporten  

 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010  

Rapporten blev drøftet. 

Målsætningen blev godkendt og organiseringen støttes, dog bør der udpeges en 

leder af ungeteamet. 

Organisationen etableres principielt inden for eksisterende økonomiske rammer.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

Re-organisering: koordination af ungeindsatsen (dok.nr.52846/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1065 

 Forvaltning: BKF/ARB  

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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4. Konsekvens af lovforslag om nedsættelse af 

dagpengeperioden 

 

Sagsfremstilling 

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag (nr. 122) om at nedsætte 

dagpengeperioden fra 4 år til 2 år. Lovforslaget er en del af den samlede 

lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi, 

maj 2010, som blev indgået tidligere på ugen mellem regeringen og Dansk 

Folkeparti. 

  

Lovforslaget træder i kraft 1. juli 2010. Herefter vil alle nyledige være omfattet af en 

2-årig dagpengeperiode. Personer, som har påbegyndt en dagpengeperiode, der 

ikke er udløbet, når loven træder i kraft, bevarer retten til dagpenge efter de 

hidtidige regler, dog højst i sammenlagt 2 år efter lovens ikrafttræden.   

  

Ved Jobcenter Frederikshavn er der ved udgangen af uge 21 2010 tilmeldt 87 

forsikrede ledige med 2 års sammenlagt ledighed eller mere svarende til godt 4 % 

af alle tilmeldte forsikrede ledige. 80 % af disse ledige er medlemmer i 3F, HK, 

Kristlig A-kasse og Dansk Metal – specielt 3F medlemmerne er udsatte, idet disse 

udgør 40 % af alle berørte personer. Hvis denne fordeling er et billede på den 

generelle situation fremover, er der en risiko for, at flere og flere ufaglærte presses 

væk fra det ordinære arbejdsmarked. Jobcentret vurderer, at antallet af forsikrede 

ledige med mere end 2 års ledighed vil stige med yderligere ca. 10 personer i 

perioden indtil 1. juli 2010.  

  

Lovforslaget vil ramme alle tilmeldte der pr. 1. juli 2010 har under 2 års ledighed, 

idet disse kun har ret til 2 års sammenlagt dagpengeperiode fra 1. juli 2010 uanset, 

hvor kort ledighedsperiode de har på overgangstidspunktet. I forlængelse heraf, vil 

det også ramme de forsikrede ledige, der via en jobplan er bevilget 

længerevarende uddannelse, som i varighed strækker sig ud over 2 år tællende fra 

1. juli 2010. Jobcentret vurderer, at 11 personer er bevilget sådanne langvarige 

forløb, og at disse personer skal have revideret jobplanen, hvorefter den 

resterende del af uddannelsen vil skulle gennemføres på ordinære vilkår.  Nogle 

ledige 56-57 årige personer, der med de nuværende regler er berettiget til 

dagpenge ved det fyldte 60. år, forventes at blive ramt af manglende ret til efterløn 

efter de nye regler, idet de ikke længere vil være dagpengeberettigede på 

tidspunktet. Endelig vil de skærpede krav til genoptjening af 

dagpengeretten betyde, at personer med varierende ansættelsesperioder vil 

få vanskeligt ved at genoptjene retten til dagpenge.  

  

På baggrund af overgangsreglerne, forventes lovforslaget ikke at have nogen 

økonomisk effekt før i 2012, hvor de første besparelser på både medfinansiering af 

dagpenge og udgifter til aktivering vil kunne ses. I 2014 forventes lovforslaget af få 

sin fulde effekt. For den del af besparelserne der vedrører kommunale udgifter, 

forventes besparelser på dagpengeudgifter at blive opvejet af reduktion i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5454 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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beskæftigelsestillægget til kommunerne, mens de øgede udgifter til 

kontanthjælpsmodtagere må forventes at blive kompenseret tilsvarende.  

  

  

.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen  

 

Bilag 

Konsekvens af lovforslag om nedsættelse af dagpengeperioden (dok.nr.61893/10) 
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5. Genopretning af rettidighed for dagpenge- og 

kontanthjælpsmodtagere 

 

Sagsfremstilling 

Rettidigheden har en nedadgående tendens for alle målgrupper i foråret 2010.  

Pr. 1.1.2010 får kommunen 0 % i refusion af forsørgelsesydelsen for 

kontanthjælpsmodtagere, der ikke er aktiveret rettidigt.  

Pr. 1.1.2011 skal kommunen betale den fulde udgift til A-dagpenge for forsikrede 

ledige, der ikke er aktiveret rettidigt.  

Pr. 1.1.2012 får kommunen 0 % i refusion af forsørgelsesydelsen for 

sygedagpengemodtagere, der ikke har fået samtaler og opfølgning rettidigt.  

Ud fra dette har Arbejdsmarkedscentret lavet en handlingsplan for genopretning af 

rettidigheden.  

For kontanthjælpsområdet og de forsikrede ledige er det kendte redskaber, der 

anvendes. Her er der behov for fokus på opgaven og tæt opfølgning.  

De lister der kan trækkes fra WorkBase udsendes til såvel afdelingsleder som den 

enkelte sagsbehandler for at sikre fokus og for at afdække eventuelle systematiske 

fejl.  

På sygedagpengeområdet er der behov for en kompetenceudvikling af 

organisationen, så den enkelte medarbejder lærer at indarbejde rettidighed som et 

naturligt element i planlægningen.  

Der er behov for at skabe overblik over årsagerne til den manglende rettidighed, så 

der kan sættes ind med specifik kompetenceudvikling i forhold til den enkelte 

medarbejder.  

Ved at have rettidigheden som dagsordenpunkt på alle ledermøder og 

afdelingsmøder resten af året sikres det, at der hurtigt kan iværksættes 

opfølgningstiltag, hvis rettidigheden ikke forbedres væsentligt inden for kort tid.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at handlingsplanen godkendes. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

Handlingsplan for genopretning af rettidighed (dok.nr.62587/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5515 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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6. Kommunal kvalitetskontrakt 2010 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af en ændring i den kommunale styrelseslov skal kommunerne 

senest den 1. juli 2010 offentliggøre en kommunal kvalitetskontrakt på 

www.brugerinformation.dk. Kvalitetskontrakten skal dække alle 

borgerrettede serviceområder og indeholde kvantificerbare, tidsfastsatte 

mål for kvalitetsudviklingen. Kvalitetskontrakten ændrer sig med tiden, 

efterhånden som mål opfyldes eller forældes. Byrådet fast lægger 

kvalitetskontrakten og følger årligt op på målene.  

  

Målene i kvalitetskontrakten er en politisk ramme. De er ikke en 

udtømmende liste over kommunens politiske mål, ligesom de ikke er 

bindende retningslinjer, der fastlægger rettigheder for borgerne. 

  

Direktionen har udarbejdet forslag til kvalitetskontrakt for Frederikshavn 

Kommune, der dækker alle serviceområder og vedlægges som bilag. 

Fagudvalgene indstiller mål for egne serviceområder til byrådets 

godkendelse. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at  

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Sagen udsættes. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

Kommunal kvalitetskontrakt 2010 (dok.nr.42888/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1468 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: elw i 

 Besl. 

komp: SOU/BUU/KFU/SUU/AMU/TU/PMU/ØU/BR 

 

http://www.brugerinformation.dk/
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7. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder.  

  

  

Prognose 

  

Prognosen er opdateret pr. 1. juni 2010. Der er følgende at bemærke:  

  

Ledigheden for kontanthjælpsmodtagere stiger fortsat, og det samlede antal 

kontanthjælpsmodtagere forventes derfor at blive højere end antaget ved seneste 

prognoserevision. Det giver sig primært udslag i et højere antal ikke-aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere.  

  

Antallet af sygedagpengemodtagere mellem 5-52 uger er i maj 2010 faldet markant 

i forhold til de foregående måneder, men afdelingen forventer til trods for dette, en 

mindre stigning i resten af året. Af oversigten ”Statistik for sygedagpenge” er 

nyeste data fra første uge i juni, og det ses, at faldet primært skal findes i gruppen 

0-5 uger og 5-26 uger.  

  

Af samme oversigt ses primo juni, at antallet af sygedagpengemodtagere over 52 

uger er steget med 23 personer. Arbejdsmarkedscentret har på baggrund af det 

høje antal indgået aftale med en ekstern aktør om afklaring af disse 

sygedagpengemodtagere.  

  

Antallet af borgere på revalideringsydelse er faldet voldsomt i forhold til det 

prognosticerede ved martsrevisionen. Faldet er en konsekvens af at 

virksomhedsrettet revalidering fortrinsvis anvendes som middel til korteste og 

hurtigste vej ud i job. 

  

Antallet af borgere på ledighedsydelse og ansatte i flexjob forventes at være status 

quo i forhold til martsrevisionen.  

  

Førtidspensioner efter de gamle ordninger falder som antaget, men stigningen i 

antallet af borgere på førtidspension efter den nye ordning stiger til gennemsnitligt 

100 flere end først antaget. 

  

Antallet af forsikrede ledige falder, og faldet forventes at fortsætte til og med 3. 

Kvartal 2010, hvorefter der igen forventes stigning. Det gennemsnitlige antal 

forventes således at ende med knap 400 færre personer end antaget i 

martsrevisionen.  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/181 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: roni 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Rettidighed:  

  

Rettidigheden for dagpengemodtagere har de seneste måneder været svingende. I 

marts måned er registreret en rettidighed på jobsamtaler på 90,7 %, hvilket er over 

målet. Første aktivering er derimod faldet til 72,7 % og gentaget aktivering er steget 

til 86,3 %. 

  

Det er primært rettidig afgivelse af første aktiveringstilbud der de seneste måneder 

har voldt problemer.  

  

Med henblik på højnelse af rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere har 

Arbejdsmarkedscentret haft eksternt konsulent firma til at beskrive processer der 

understøtter rettidighed. Endvidere har Arbejdsmarkedscentret udarbejdet en 

strategi for hvorledes rettidigheden generelt set kan højnes. Dette er behandlet 

under selvstændigt punkt på dagsordenen.  

  

Der er ikke øvrige data på rettidighed eller ministermål, idet resultatoversigten er 

den samme som ved møde i arbejdsmarkedsudvalget i maj 2010. 

Arbejdsmarkedsstyrelsen har endnu ikke releaset ny opdateret version.   

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at statistikkerne tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010 

Til efterretning.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Bilag 

Resultatoversigt Frederikshavn Kommune pr. 29.04.10.pdf  (dok.nr.62365/10) 

Statistik for sygedagpenge pr. 01.06.10 (dok.nr.62366/10) 

Prognose - rettet 010610 (dok.nr.62333/10) 
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8. Direktørens orientering 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/1118 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010 

På næste møde fremlægger forvaltningen oplæg til fremtidig aktiveringsstrategi, 

herunder også principper for aktørvalg.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1924 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 16.30  

 

Underskrifter: 

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

 

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

 

 
 


