
 

 

 

Referat Arbejdsmarkedsudvalget 

09-08-2010 

Dato  9. august 2010 

Tid 16:00 

Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset  

NB.  Dialogmøde med Handicaprådet kl. 16.00 - 16.45.  

Fraværende Søren Visti Jensen 

Stedfortræder   

Medlemmer Jens Ole Jensen 

Søren Visti Jensen 

Jette Fabricius Toft 

Helle Madsen 

Erik Kyed Trolle 

Birthe Marie Pilgaard 

Ole Rørbæk Jensen 
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 09. august 2010 Side 2 af 20 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Dialogmøde mellem Handicaprådet og Arbejdsmarkedsudvalget  .......................................................... 4 

2. Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af budgetforslag for 2011  .............................................................. 5 

3. Budgetrevision pr. 30.6.10 ................................................................................................................. 6 

4. Aktiveringsstrategi for Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn  ................................................................ 8 

5. Reorganisering af dele af Frederikshavn Kommunes ungeindsats  ........................................................ 10 

6. Rotationsprojekt i ældreplejen ............................................................................................................ 12 

7. Initiativerne i aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed  .................................................................... 13 

8. Status på virksomhedscentre ............................................................................................................. 14 

9. Statistik............................................................................................................................................. 16 

10.  Direktørens orientering ...................................................................................................................... 18 

11.  Eventuelt  .......................................................................................................................................... 19 

Underskrifter:  ............................................................................................................................................ 20 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 09. august 2010 Side 3 af 20 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 86762/10 Åben Muligheden for at bevare børneopsparing 

2 69745/10 Åben AMU Budgetoplæg 2011 

3 80874/10 Åben AMU - budgetrevision 30. juni 2010 

4 82890/10 Åben Aktiveringsstrategi for Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn 

4 82995/10 Åben Bilag til notat om Aktiveringsstrategi i Arbejdsmarkedscenter 

Frederikshavn  

5 66829/10 Åben Implementeringsplan for realisering af tværgående ungeteam  

7 81917/10 Åben Notat om initiativer til bekæmpelse af langtidsledighed 

7 80005/10 Åben Fordelingsnøgle virksomhedskonsulenter 08.07.2010.xls  

7 80001/10 Åben Orientering fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. udmøntningen 

af langtidsledighedsaftalen - Orientering til kommuner 

08.07.2010.doc  

8 79644/10 Åben Skrivelse vedr. Virksomhedscenterkampagnen - DOC001.PDF 

8 87502/10 Åben Statusoversigt  

9 81369/10 Åben Resultatoversigt (010710) 

9 81378/10 Åben Statistik på de 3 ministermål  

9 81374/10 Åben Statistik for sygedagpenge (månedsopgørelse).xls 

9 83256/10 Åben Prognoseoversigt - juni data (120710) 

9 88438/10 Åben Antal sygedagpengesager med over 52 ugers varighed 

 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 09. august 2010 Side 4 af 20 

 

 

1. Dialogmøde mellem Handicaprådet og 

Arbejdsmarkedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Der afholdes dialogmøde mellem Handicaprådet og Arbejdsmarkedsudvalget 

mandag den 9. august 2010 kl. 16.00 - 16.45. 

  

Handicaprådet har ønsket at drøfte følgende emner:  

1. I jobcenterregi ønskes der en jobkonsulent med fokus på både fysiske og 

psykiske handicappede og kendskab til denne gruppe  

2. Muligheden for at bevare børneopsparingen for unge, der går på 
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

1. Administrationen overvejer mulighederne for en forsøgsordning  

2. Administrationen udarbejder svar på de konkrete spørgsmål 

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 

 

Bilag 

Muligheden for at bevare børneopsparing  (dok.nr.86762/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7548 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. komp: AMU 
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2. Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af budgetforslag for 

2011 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedsforvaltningen har - inden for de økonomiske rammer som er 

udmeldt - udarbejdet et administrativt oplæg til budet 2011. Dette oplæg udgør, 

sammen med de øvrige forvaltningeres bidrag, Direktionens budget forslag, som 

udsendes til alle medlemmer af Byrådet. 

  

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

det administrativt udarbejdede budgetforslag. Arbejdsmarkedsudvalgets 

budgetdrøftelser gennemføres den 09. august 2010. 

  

De samlede nettoudgifter, på Arbejdsmarkedsudvalgets område, beløber sig 

til 730,8 mio. kr. Budgettet beskrives i vedlagte bilag, bestående af diverse 

specifikationer mv., en tekstmæssig beskrivelse af de enkelte indsatsområder 

(budgetoplæg/-bemærkninger).  

  

Materialet vil danne grundlag for forvaltningens præsentation af budgetforslaget.  

Punktet afsluttets med, at Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om 

formulering af eventuelle ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle 

øvrige indstillinger til Økonomiudvalget. 

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg/budgetbemærkninger udsendes til 

udvalgets medlemmer.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at budget forslaget drøftes, idet Arbejdsmarkedsudvalget 

anmodes om at tage stilling til det administativt udarbejdede budget.  

  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

Indstillingen tiltrædes, idet udvalget anser dette for grundlaget for en konkret 

udfyldelse ved handleplaner, der politisk fastlægger fokus og niveau for de 

forskellige områder.  

Dette arbejde er færdiggjort forinden budgettes ikrafttrædelse.  

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 

 

Bilag 

AMU Budgetoplæg 2011  (dok.nr.69745/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6110 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: hajk 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 

 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 09. august 2010 Side 6 af 20 

 

 

3. Budgetrevision pr. 30.6.10  

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedsudvalgets korigerede nettobevilling for 2010 udgør kr. 648,6 mio., 

når der er taget højde for, at beskæftigelsestilskuddet ved midtvejsreguleringen er 

blevet reduceret med kr. 33,2 mio.  

Det faktiske nettoforbrug pr. 30.06.10 udgør kr. 283,5 mio. svarende til en 

forbrugsprocent på 43,7 % inden periodisering af bl.a. statsrefusioner og 

manglende fakturaer fra A-kasser, men efter at over/underskud fra 2009 iht. 

reglerne om ØKD er bogført  

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.06.10 er der foretaget opfølgning på de 

væsentligste områder.  

Områder, der ikke er omfattet af overførselsudgifter:    

  

  Lineær 

fremskrivning 

Afdelingens skøn 

Mindreforbrug, jobtræningsordningen  -       2,6 mio. -      2,6 mio. 

  

Overførselsudgifter, omfattet af de generelle budgetbemærkninger: 

  Lineær 

fremskrivning 

Afdelingens skøn 

Mindreforbrug, integrationsområdet -     2,5 mio. -      2,5 mio. 

Merforbrug, førtidspensionsområdet             12,5 mio.            13,7 mio. 

Merforbrug, sygedagpengeområdet               12,1 mio.              6,7 mio.  

Merforbrug, kontanthjælpsområdet               5,3 mio.              3,7 mio. 

Mindreforbrug, revalideringsområdet         -     10,2 mio.       -      10,2 

mio.  

Merforbrug, fleksjob og 

ledighedsydelse 

             3,1 mio.        -     0,2 mio. 

Merforbrug, Projektafdeling  4,0 mio.               4,0 mio.  

Mindreforbrug, forsikrede ledige       -     12,8 mio        -   12,8 mio 

 

Iflg. foranstående opgørelse over mer-/mindreforbrug forventes det samlede 

mindreforbrug ved årets udgang at ville udgøre kr. 0,2 mio. netto. Ses der bort fra 

beskæftigelsestilskuddet, skønner forvaltningen et merforbrug ved årets udgang på 

kr. 12,6 mio. 

Pr. 31. marts var skønnet eksl. beskæftigelsestilskuddet på. 6,2. mio. kr., men 

specielt sygedagpenge og førtidspensioner er dyrere end forventet  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at budgetrevisionen drøftes.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4384 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: hajk 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

Budgetrevisionen taget til efterretning.  

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 

 

Bilag 

AMU - budgetrevision 30. juni 2010 (dok.nr.80874/10) 
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4. Aktiveringsstrategi for Arbejdsmarkedscenter 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Aktiveringsstrategien for 2010/2011 er en rammestrategi, der på sigt skal sikre, at 

Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn anvender optimale 

beskæftigelsesfremmende muligheder sat op imod den økonomiske ramme – med 

andre ord skal Arbejdsmarkedscentret skabe en balance mel lem individuel 

meningsfuldhed og effektiv ressourceudnyttelse.  

Det overordnede mål for aktiveringsstrategien er  

”Mennesker som arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked”  

Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn ønsker at være blandt landets bedste. Dette 

forudsætter, at Arbejdsmarkedscentret er ambitiøs i forhold til den fortsatte drift. 

Den beskrevne aktiveringsstrategi giver en ramme indenfor hvilken 

Arbejdsmarkedscentret kan agere og reagere proaktivt og fleksibelt. Rammen har 

jobfokus som det centrale element og giver mulighed for kvalitet og effekt i 

aktiveringen.  

De 4 hovedstrategier der skal sikre målopfyldelse er:  

 Virksomhedsaktivering som prioritet 

 Valgmuligheder i både højde og bredde 

 Aktivering er det jobskabende fundament 

 Realiseringsevne 

Virksomhedsaktivering er det bedste redskab til at få borgerne ud af offentlig 

forsørgelse. Arbejdsmarkedscentret vil med etablering af et virksomhedscenter 

sætte fokus på samarbejdet med virksomhederne i kommunen – et samarbejde der 

skal sikre sammenhæng mellem virksomhedernes behov nu og i fremtiden og 

sagsbehandlingen i jobcentret.  

Virksomhedernes behov er forskellige ligesom borgerne kompetencer er 

forskellige, og sammenhæng fordrer at tilbudsviften foldes ud i både højde og 

bredde. Bredde forstået som flere aktører og højde forstået som flere tilbudstyper. 

Alle tilbud vil være med jobfokus som det centrale element, og viften vil give 

mulighed for meningsfuld og individuel aktivering rettet mod arbejdsmarkedets 

behov. Arbejdsmarkedscentrets projektafdeling skal fo rtsat være så dominerende 

at den er i stand til at prisfastsætte, men bredde i aktøranvendelsen giver mulighed 

for benchmarking på kvalitet/effekt og pris, således at Arbejdsmarkedscentret kan 

tilbyde borgerne den bedste beskæftigelsesfremmende indsats.  

Tidlig og kontinuerlig indsats udgør to vigtige elementer i at matche mennesker til 

fremtidens arbejdsmarked. Tidlig og kontinuerlig indsats fastholder borgeren i en 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7251 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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tættere kontakt til arbejdsmarkedet og/eller giver mulighed for opkvalificering og 

omstilling til fremtidens behov. Endelig er både tidlig og intensiv indsats en 

hurtigere vej ud af offentlig forsørgelse. Hvornår tilbud konkret skal iværksættes 

varierer for målgrupperne, men det centrale er, at der er et højt aktiveringsniveau 

for alle målgrupper. Aktivering vil således være det jobskabende fundamentet – 

og ikke at være i aktivering vil være baseret på et aktivt valg. Jobcentret vil således 

have det udgangspunkt, at enhver samtale er en aktiveringssamtale, hvor 

handlingsplaner for hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet bliver lagt.  

Det er vigtigt at Arbejdsmarkedscentret har evnen til at reagere og realisere på 

baggrund af dokumenterede resultater, ændringer i lovgivning, politiske 

prioriteringer m.v.  

  

Arbejdsmarkedscentret skal samlet set agere proaktivt – realiserer målsætninger 

og skabe resultater! Jobcentret skal kontinuerligt identificere hensigtsmæssige 

ledelses- og medarbejdermæssige handlinger der kan bidrage til at optimere på 

resultatsiden.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at aktiveringsstrategien drøftes og godkendes. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

Udvalget tiltræder aktiveringsstrategien dog således, at punktet vedrørende 

inddragelse af anden aktør genoptages efter fornyet overvejelse.  

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 

  

  

 

Bilag 

Aktiveringsstrategi for Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn (dok.nr.82890/10) 

Bilag til notat om Aktiveringsstrategi i Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn (dok.nr.82995/10) 
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5. 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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen 

udarbejdet forslag til implementeringsplan for realisering af det tværgående 

ungeteam.  

Implementeringsplanen forelægges til orientering.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1065 

 Forvaltning: BKF/ARB  

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU/AMU 
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Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

Direktøren indstiller, at implementeringsplanen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

Indstillingen tiltrædes med bemærkning om, at lederen skal referere til direktørerne 

samt, at der sker en præcisering af omverdensafsnittet på side 9.  

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 

 

Bilag 

Implementeringsplan for realisering af tværgående ungeteam (dok.nr.66829/10) 
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6. Rotationsprojekt i ældreplejen 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/7272 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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7. Initiativerne i aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum 

Jørgensen har 27. maj 2010 indgået en politisk aftale med 7 nye initiativer, der skal 

bekæmpe langtidsledighed.  

De aktuelle initiativer retter sig dels mod jobrettet uddannelse til langtidsledige, og 

dels mod aktive tilbud ude på arbejdspladserne.  

De samlede udgifter til de 7 initiativer skønnes at udgøre knap ½ milliard kroner fra 

medio 2010 til ultimo 2014, og godt 50 millioner årligt fra 2015 og frem.  

Dette finansieres dels ved en uforbrugt bevilling til aktiveringsindsatsen for 

forsikrede ledige fra 2009 på 125 millioner kr. og dels ved at den årlige 

flaskehalsbevilling på 100 millioner kr. årligt bortfalder fra 2011.  

De 7 initiativer: 

·         Screeninger af lediges skolekundskaber og flere læse-, skrive- og 

regnekurser.  

·         Regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af 

langtidsledighed  

·         Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordelinger  

·         Bedre overblik over jobrettede kurser.  

·         Ekstra støtte til mentorer og virksomhedsnetværk  

·         Kompetenceafklaring af ledige.  

·         Mere virksomhedsrettet og tættere kontakt med langtidsledige.  

Der er ikke tale om egentlige lovændringer, men om yderligere finansieri ng af 

initiativer der ligger indenfor den nuværende lovgivning.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 

 

Bilag 

Notat om initiat iver til bekæmpelse af langtidsledighed (dok.nr.81917/10) 

Fordelingsnøgle virksomhedskonsulenter 08.07.2010.xls (dok.nr.80005/10) 

Orientering fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. udmøntningen af langtidsledighedsaftalen - Orientering til 

kommuner 08.07.2010.doc (dok.nr.80001/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7023 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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8. Status på virksomhedscentre 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om status på etablering af virksomhedsaktiveringspladser til kontant - 

og starthjælpsmodtagere match 2.  

Virksomhedscentre: 

Arbejdsmarkedsstyrelsen igangsatte i efteråret 2009 en landsdækkende 

virksomhedscenterkampagne for, at flere kontant - og starthjælpsmodtagere med 

problemer udover ledighed (match 2) kan komme i akt ive tilbud på en arbejdsplads, 

idet sådanne tilbud har vist sig mest effektive i forhold til en tilbagevenden til 

selvforsørgelse.  

Der er midlertidig stor forskel på, hvordan det er gået med kampagnen i de enkelte 

jobcentre og ifølge de seneste opgørelser, hører Frederikshavn Kommune til den 

gruppe af kommuner, der endnu ikke for alvor er kommet i gang med at øge 

virksomhedsaktiveringen for gruppen. Kommunen har derfor i den forbindelse 

modtaget en henvendelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, stilet til borgmes teren, 

hvori der opfordres til at øge indsatsen på området.  

Status på antallet af personer på kontant- og starthjælp (match 2) i 

virksomhedsaktivering:  

-          Juni 2009 = 46 personer 

-          Juni 2010 = 46 personer 

-          Måltal for Juni 2011 = 107 personer 

Der mangler således at blive etableret 61 virksomhedsaktiverende pladser i 

kommunen inden juni 2011 og der vil i Arbejdsmarkedscenteret blive fulgt tæt op 

på udviklingen fremover, samtidig med at en øget indsats vil blive understøttet.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 

 

Bilag 

Skrivelse vedr. Virksomhedscenterkampagnen - DOC001.PDF (dok.nr.79644/10) 

Statusoversigt (dok.nr.87502/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18753 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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9. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder.  

Ministerens mål 1: Arbejdskraftreserven 

Der har fra maj 2009 til maj 2010 været en stigning på 35 % i antallet af personer i 

arbejdskraftreserven. Niveauet er lavere end den gennemsnitlige stigning i 

klyngekommunerne på 41 %. Frederikshavn Kommune er den kommune, der har 

haft den 3. bedste udvikling. Stigningen skyldes dog især en stigning i antallet af 

dagpengemodtagere, som er steget med 47 %. Kontanthjælpsmodtagerne er 

steget med blot 4 % i samme periode. En tendens der går igen i hele klyngen; kun 

en enkelt kommune har haft et fald i antallet af dagpengemodtagere. Frederikshavn 

klarer sig generelt markant bedre ift. kontanthjælpsmodtagerne end resten af 

klyngen med den mindste stigning (4 %). I år er udviklingen vendt og 

Frederikshavn har fra januar til maj 2010 haft et fald i antallet af personer i hele 

arbejdskraftreserven på -7 %. Det gennemsnitlige fald i klyngen har været på -2 %, 

hvor den bedste kommune har haft et fald på -23 %, mens den dårligste har haft en 

stigning på 26 %. 

Ministerens mål 2: Sygedagpengeforløb over 26 uger 

Der har fra april 2009 til april 2010 været et fald på -7 % i sygedagpengesager over 

26 uger. Denne udvikling er den 4. bedste udvikling i klyngen – gennemsnittet i 

klyngen ligger på et fald på -2 %. Dog skal det siges, at alle kommunerne i klyngen, 

foruden to, siden januar 2010 igen har haft en stigning i antallet af sager. Den 

gennemsnitlige stigning i klyngen har været på 5 %, mens Frederikshavns stigning 

har været på 10 % - placeret som den kommune med den 4. højeste stigning.  

Ministerens mål 3: Unge under 30 år 

Fra maj 2009 til maj 2010 er ungeledigheden steget med 14 % i Frederikshavn 

Kommune, hvilket er den 2. bedste udvikling i klyngen, da gennemsnittet her ligger 

på en stigning på 22 %. Også her skyldes stigningen primært en stigning i antallet 

af dagpengemodtagere. I år er udviklingen også her vendt og siden januar 2010 

har antallet i klyngen været faldende; for Frederikshavn alene er antallet fra januar 

til maj faldet med -6 %.  

Rettidighed: 

Der kan konstateres et fald i rettidigheden fra marts til april 2010 på næsten alle 

målene. Afholdelse af jobsamtale: kun for de forsikrede ledige har der været en 

positiv udvikling på 1 %, hvormed rettidigheden nu er på 92 % - dvs. over 

gennemsnittet i klyngen (det højeste niveau er dog på 97 %). For 

kontanthjælpsmodtagerne er rettidigheden derimod faldet med hele 9 % til 77 % - 

højeste niveau i klyngen er på 94 % og det gennemsnitlige niveau på 85 %. Første 

tilbud: for forsikrede ledige er niveauet faldet med 2 % til 69 %, hvilket er meget 
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lavere end målet – det højeste niveau i klyngen er på 96%, mens gennemsnittet er 

på 77 %. For kontanthjælpsmodtagere er niveauet status quo fra sidste måned på 

78 %, hvilket er et procentpoint bedre end gennemsnittet i klyngen – omvendt er 

det bedste niveau i klyngen på 94 %. Gentaget ak tivering: forsikrede ledige er 

faldet med -3 % fra marts til april og ligger nu på 83 % svarende til niveauet for 

gennemsnittet i klyngen – det højeste niveau er på 98 %. 

Kontanthjælpsmodtagerne er ligeledes faldet i rettidighed og det med -5 %. 

Niveauet ligger på 69 %, hvilket er lige under gennemsnittet i klyngen – højeste 

niveau er på 91 %. 

Prognosen: 

Der er foretaget almindelige konsekvensmæssige justeringer i henhold til 

udviklingen i målgrupperne.  

For kontanthjælpsmodtagere skal det bemærkes, at der er forventet nedgang i 

antallet af aktiverede i forhold til det oprindeligt budgetterede, hvilket blandt andet 

skyldes lukning af "Tema-teamet" og at afklaringsforløb i Projektafdelingen er 

lukket ned til fordel for afklaring direkte ved den enkelte sagsbehandler i 

Jobcentret.  

For ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobbere er prognosen rettet ind i forhold til 

den budgetmæssige beslutning om, at etablere 50 fleksjobpladser for 

ledighedsydelsesmodtagere der har modtaget ydelse i mere end 18 måneder.   

Sygedagpengesager over 52 uger: 

Der er siden uge 12 og frem til uge 30 2010 blevet markant færre passive 

sygedagpengesager over 52 uger samt over 104 uger.  Kommunen er således 

blevet bedre til at aktivere langtidssygemeldte, hvormed refusion opnåes på et 

større antal sager. Der er i samme periode ydermere blevet 128 færre sager samlet 

set. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til, at statistikkerne tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 

  

 

Bilag 

Resultatoversigt (010710) (dok.nr.81369/10) 

Statistik på de 3 ministermål (dok.nr.81378/10) 

Statistik for sygedagpenge (månedsopgørelse).xls (dok.nr.81374/10) 

Prognoseoversigt - juni data (120710) (dok.nr.83256/10) 

Antal sygedagpengesager med over 52 ugers varighed (dok.nr.88438/10) 
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10. Direktørens orientering 
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11. Eventuelt 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2010  

Intet til dette punkt. 

  

Fraværende: Søren Visti Jensen 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 19:15  
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