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1. Annoncering match 2-3 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/9716 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: tava 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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2. Rettidighed og refusionstab 

 

Sagsfremstilling 

Rettidigheden har i de seneste måneder haft en faldende tendens, men tallene for 

juli måned 2010 viser igen en stigende tendens.  

  

For kontanthjælpsmodtagere medfører manglende rettidighed allerede i 2010 tabt 

refusion.  

  

En gennemgang af rettidigheden i 1. halvår 2010 viser, at der er problemer med 

såvel rettidigheden på samtaler, som rettidigheden på aktivering.  

  

Ved manglende rettidighed fortabes retten til refusion fra aktivitetens seneste 

rettidige dato, og til aktiviteten er gennemført.  

  

Den manglende rettidighed medfører ikke et væsentligt tab vedrørende for sen 

aktiveringsindsats, men den manglende rettidighed på kontaktsamtaler medfører et 

potentielt tab af en ikke uvæsentlig størrelse.  

  

For forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere har den manglende rettidighed 

ikke refusionsmæssige konsekvenser i 2010. 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2010  

Til orientering.  

 

Bilag 

Notat om rettidighed og refusionstab (dok.nr.113742/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9776 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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3. Enhedspriser og effekter hos anden aktør 

 

Sagsfremstilling 

En vurdering af andre aktører kræver, at man sammenholder indsats og effekter 

med prisen på forløbene. 

  

Som det fremgår af vedlagte notat, er der ikke overensstemmelse mellem 

opgørelsesmetoderne for den interne aktør, Projektafdelingen og de eksterne 

aktører, der i øjeblikket benyttes. 

  

For de jobparate borgere anvendes der to tilbud. Dels forløb hos Projektafdelingen 

og dels hos aktører, der er omfattet af Arbejdsmarkedsstyrelsens udbud.  

  

Projektafdelingen varetager i denne sammenligning kun en del af indsatsen.  

Det er således svært at foretage en di rekte sammenligning.  

  

For sygedagpengemodtagerne anvendes der tre tilbud.  

Disse tre tilbud er på ingen måde sammenlignelige. 

  

Det primære tilbud foregår hos den interne aktør Projektafdelingen. 

Projektafdelingen varetager her aktivering og laver input ti l sygeopfølgningsplaner 

og ressourceprofiler. Som led i denne indsats raskmeldes en del borgere, men der 

er ikke tale om nogen stor effekt.  

  

AS/3 har fået overdraget 80 sager til afklaring den 2/6 2010. Der er afklaret 31 af 

de 80 sager på nuværende tidspunkt. 

  

KIA Pro har fået overdraget en række sager med borgere, der har problemer med 

bevægelsesapparatet. Der foretages først en kvantitativ og kvalitativ evaluering ved 

projektets afslutning. 

  

På dette områder er der således heller ikke tale om sammenli gnelige forløb.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2010  

Til orientering.  

 

Bilag 

Notat om enhedspriser og effekter hos anden aktør (dok.nr.113566/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9757 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: brnl 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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4. Evaluering af forpligtende samarbejde med Ø-kommuner 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedsstyrelsen har fået konsulentfirmaet Mploy til at udarbejde en 

evalueringsrapport af det kommunalt forpligtende samarbejde mellem ø-kommuner 

og fastlandskommunerne på beskæftigelsesområdet.  

Læsø kommune og Frederikshavn kommune har et sådant forpligtende 

samarbejde. 

  

Evalueringsrapporten indeholder en række anbefalinger til initiativer, der kan 

fremme samarbejdet inden for de nuværende rammer og vilkår. Anbefalingerne 

bygger blandt andet på de erfaringer, der er i samarbejdet mellem Læsø og 

Frederikshavn kommuner.  

  

Rapporten indeholder desuden en række anbefalinger, såfremt der gives 

dispensation, og det forpligtende samarbejde derved ophører.  

  

Evalueringsrapporten er blevet drøftet på et møde i Arbejdsmarkedsstyrelsen den 

23.10.2010. 

På dette møde er det blevet meddelt, at Beskæftigelsesministeren, såfremt der 

søges dispensation, vil være indstillet på at anbefale en sådan.  

Dispensationsansøgning indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeren, der 

sagsbehandler, herunder hører Beskæftigelsesministeren, inden en eventuel 

dispensation gives. 

Såfremt der søges dispensation fra det forpligtende samarbejde og den bevilges, 

er det vurderingen, at det vil kunne være med virkning fra 1.1.2012.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2010  

Til orientering.  

 

Bilag 

Evalueringsrappor af det forpligtende samarbejde mellem Ø-kommuner og fastlandskommuner på 

beskæftigelsesområde  (dok.nr.105859/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20999 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: f lso 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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5. Forslag til mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget 2011 

 

Sagsfremstilling 

Byrådssekretariatet har fremsendt forslag til mødeplan for 2011.  

Følgende datoer og tidspunkter (mandage kl. 16.00) er foreslået for 

Arbejdsmarkedsudvalget:  

  

10. januar  

 7. februar 

14. marts  

 4. april  

 9. maj 

 6. juni 

juli - sommerferie 

15. august - eventuelt budgetmøde fra kl. 12.00 -18.00 

 5. september 

10. oktober 

14. november 

 5. december 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at forslag til mødeplan drøftes.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2010 

Datoerne tiltrædes. 

 

Bilag 

Udkast til mødekalender 2011 (dok.nr.85344/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9709 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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6. Undersøgelse af kommuners udgifter til 

overførselsindkomster  

 

Sagsfremstilling 

Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, KREVI, har undersøgt 

kommunernes samlede udgifter til overførselsindkomster i rapporten 

"Overførselsudgifter - et overblik. Beskrivende analyse af kommunernes udgifter til 

overførselsindkomster september 2010".  I rapporten skal det bemærkes, at Læsø 

Kommune er behandlet særskilt og ofte udeladt i de statistiske sammenligninger.  

  

Rapporten sammenligner alle kommuner indenfor ledighed, i fuldtidspersoner i 

alderen 16-66 år, hvor Frederikshavn Kommune har en ledighedsprocent på 18,7 

% (2009) i forhold til landsgennemsnittet på 17 %. Derved antydes at 

Frederikshavn Kommune ikke er dygtige nok til at dæmme op om ledigheden. For 

sammenligning mellem landets kommuner, se figur 3, side 11.  

  

Rapporten gentager dog undersøgelsen, hvor de tager hensyn til kommunernes 

rammevilkår, der indeholder forskellene i lokale arbejdsmarkedsforhold og 

befolkningssammensætning, herunder køn, uddannelse, alder mv. 

Rammevilkårerne forventes at påvirke ledighedsprocenten, hvor f.eks. lavere 

uddannelsesniveau vil give højere forventet ledighed.  

  

Frederikshavn Kommunes svære rammevilkår giver anledning til en høj forventet 

ledighedsprocent. Under rammevilkårerne er det forventet, at Frederikshavn 

Kommunes ledighedsprocent skulle være på 21,6 % i modsætning til de faktiske 

18,7 %. I forhold til rammevilkårerne er Frederikshavn Kommune dermed landets 4. 

bedste kommune til at bekæmpe ledighed. Se kommunernes top 10 i tabel 4, side 

18. For sammenligning mellem landets kommuner, se figur 7, side 20.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.   

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2010  

Til orientering.  

 

Bilag 

Rapport fra KREVI om overførselsudgifter.pdf  (dok.nr.113913/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9783 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: chpr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 

 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 04. oktober 2010 Side 10 af 14 

 

 

7. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder.  

  

Ministerens mål 1: 

Der har fra juli 2009 til juli 2010 været en stigning på 28 % i antallet af personer i 

arbejdskraftreserven. Stigningen er lavere end gennemsnittet i klyngen på 41 % og 

er den 4. bedste udvikling i perioden. Stigningen skyldes primært en stigning i 

antallet af dagpengemodtagere, som er steget med 36 %, mens antallet af 

kontanthjælpsmodtagere kun er steget med 3 % i perioden. På trods af stigningen 

fra 2009 til 2010 er udviklingen i 2010 vendt og antallet nedadgående. Fra juni til 

juli 2010 alene er antallet af personer i arbejdskraftreserven faldet med 13 %. En 

tendens der gør sig gældende for hele klyngen, hvor det gennemsnitlige fald er på 

11 %. 

  

Ministerens mål 2: 

Der har fra juni 2009 til juni 2010 været et samlet fald i antallet af 

sygedagpengesager over 26 uger på 6 %. Denne udvikling er bedre end 

gennemsnittet i klyngen på -2 %. Dog har den bedste udvikling i klyngen været et 

fald på 22 %. Alle kommuner har fra maj 2010 til juni 2010 desuden oplevet et fald i 

antallet, mens en kommune er stagneret. Frederikshavn har i den periode oplevet 

et fald på 5 %, hvilket svarer til den gennemsnitlige udvikling i klyngen.  

  

Minsiterens mål 3: 

Fra juli 2009 til juli 2010 er ungeledigheden steget med 8 %, hvilket er klart den 

bedste udvikling i klyngen - gennemsnittet er på 20 % og den næstbedste udvikling 

ligger på 11 %. Det er primært antallet af dagpengemodtagere, der står for 

stigningen, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere kun i mindre grad er steget. 

Til trods for stigningen fra 2009 til 2010 er udviklingen vendt, og fra juni 2010 til juli 

2010 er antallet alene faldet med 11 %. Dette er bedre end gennemsnittet i klyngen 

for samme periode, som ligger på -9 %.  

  

Rettidighed: 

Der har siden juni 2009 været et fald i rettidigheden på næsten samtlige mål og vi 

ligger i Frederikshavn pt. under måltallet på alle målene. Dog er der fra maj til juni i 

år sket en begrænset stigning i rettidigheden.  

Afholdelse af jobsamtale: Rettidigheden for forsikrede ledige er fra maj til juni 2010 

steget med 1 % til nu 87 %, dvs. at den fortsat ligger under måltallet og under 

gennemsnittet i klyngen. For kontanthjælpsmodtagere er rettidigheden ligeledes 

steget i perioden og det med 2 % til nu 69 % -niveauet ligger fortsat langt under 

måltallet og langt under gennemsnittet i klyngen. 

Første tilbud: For forsikrede ledige er rettidigheden steget med hele 7 % og til trods 

herfor, ligger Frederikshavn forsat under måltallet. Dog ligger rettidigheden her 

over gennemsnittet i klyngen. Omvendt er rettdigheden for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/181 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: tava 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 04. oktober 2010 Side 11 af 14 

 

kontanthjælpsmodtagere faldet med 8 % til 67 %, hvilket er langt under måltal og 

gennemsnittet i klyngen. Gentagne tilbud: For forsikrede ledige har der været et 

fald på 3 % fra maj til juni 2010. Det betyder, at rettidigheden nu er på 89 %, hvilket 

er lidt højere end gennemsnittet i klyngen og næsten tilsvarende måltallet. For 

kontanthjælpsmodtagere er der modsat sket en stigning i samme periode på 6 % til 

72 % - dog ligger niveauet her fortsat under måltallet og under gennemsnittet i 

klyngen.  

  

Sygedagpengesager: 

Sager med mindre end 52 ugers varighed er samlet set faldet siden uge 34, men 

har været stigende igen fra uge 37 til uge 38. Der er i uge 38 i alt 572 sager under 

52 uger. Sager med over 52 ugers varighed er steget i perioden, og der er i uge 38 

dermed 161 sager med 53-104 ugers ledighed. Den modsatten tendens gør sig 

gældende for sager med mere end 105 ugers varighed - her er tallet faldende, og 

der er i uge 38 i alt 39 sager. Samlet set er den gennemsnitlige varighed på 

sygedagpengesager stigende og den ligger nu på 35,2 uger. Der er i alt 749 

sygedagpengesager over 4 ugers varighed. I forhold til aktiv/passiv-fordelingen er 

både de passive sager samt de refusionberettigede aktiver sager med op til 52 

ugers varighed faldet fra uge 34 til uge 38. I forhold til sager med mellem 53 og 104 

ugers varighed er de aktive sager steget i højere grad end de passive er 

faldet. Endelig er både de aktive og passive sager med mere end 105 ugers 

varighed faldet i perioden. Der er i alt 454 aktiver sager og 318 passive sager i uge 

38.  

  

Job-diamanten: 

Projektafdelingens egne indberetninger i AMALIA viser følgende på de 1277 sager 

der er afsluttet i Job-Diamanten siden 1. januar 2010.  

- der er 748 uden afslutningskode 

- der er 388 sendt retur til Jobcenteret (dvs. stadig på ydelsen - dagpenge eller 

kontanthjælp) 

- der er 27 der er gået i uddannelse 

- der er 93 der er gået i arbejde 

- der er 21 diverse 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen omkring statistikkerne tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2010  

Til orientering.  

 

Bilag 

Resultatoversigt Frederikshavn Kommune pr. 27.08.10 (dok.nr.112621/10) 

Antal sygedagpengesager i aktivitet.pdf  (dok.nr.112624/10) 

Statistik for sygedagpenge (månedsopgørelse) (dok.nr.112618/10) 
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8. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/1118 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2010  

Intet til dette punkt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1924 

 Forvaltning: TAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 18.00  

 

Underskrifter: 

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

 

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

 

 
 


