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1.   Status på særlig sygedagpengeindsats 

 

Sagsfremstilling 

På sit seneste møde den 3. november 2008 fik Arbejdsmarkedsudvalget en status 

på den særlige sygedagpengeindsats. Statusnotatet er opdateret pr. 27. november 

2008. 

  

Forventningen ved indsatsens påbegyndelse var, at følgende resultater kunne nås:  

  

1. Ca. 10 % vil fortsat være sygemeldt, da der kan være tale om borgere i 

terminalstadet og borgere, der afventer operation eller er under 

genoptræning efter operation  
2. Ca. 30 % vil kunne raskmeldes i processen  
3. Ca. 30 % vil kunne visiteres til fleksjob eller revalidering   
4. Ca. 30 % vil kunne overgå til førtidspension 

Som det fremgår af notatet, må det forventes, at kun 20 % kan raskmeldes. Til  

gengæld forventes næsten 40 % at finde fleksjob eller komme i revalidering.  

  

Der vil på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2009 kunne fremlægges en 

endelig evaluering.  

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. december 2008:  

- Jytte Heisel, afdelingsleder. 

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at status på særlig 

sygedagpengeindsats tages til efterretning. 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2009 

Statusnotatet er opdateret pr. 31.12.2008.  

Endelig status forventes afsluttet inden Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 

2.2.2009.  

 

Indstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget den 12-01-2009 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at status på særlig 

sygedagpengeindsats tages til efterretning. 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2009 

Status taget til efterretning. Der tages nødvendige initiativer til at s ikre, at budgettet 

for unge dagpengemodtagere over 52 uger holder sig under 110 helårspersoner.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15179 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 12. januar 2009 Side 5 af 17 

 

Revideret skøn over forventet regnskab 2009 vedrørende forsørgelsesudgifterne 

forelægges på februar mødet. 

 

Bilag 

Revideriet Status på sygedagpengesager med mere end 52 ugers varighed pr. 

31.12.08.doc (dok.nr.743/09) 
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2.   Evaluering af Jobmesse 2009 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af 7. april 2008 afviklede 

jobcentrene i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev den 9. oktober 2008 

jobmessen ”Jobvendsyssel” i Idrætscenter Vendsyssel. 

  

Bevillingsforudsætningerne var, at der som minimum skulle være 40 deltagende 

virksomheder, og at den statslige del af jobcentret skulle bidrage med 50 % af 

udgifterne til messen på maksimalt kr. 90.056 for Frederikshavn Kommune.  

  

41 virksomheder har været tilmeldt Jobmessen, hvoraf de 34 deltog på 

messedagen.  

  

Den statslige del af udgifterne til jobmessen blev finansieret via en bevilling fra Det 

Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).  

  

Af regnskabet for jobmessen fremgår, at Jobcenter Frederikshavns samlede 

udgifter har været på kr. 67.697,01.  

  

Den samlede vurdering af jobmessen "Jobvendsyssel", som fremgå r af 

evalueringen er, at det var en succes, der til fulde indfriede forventningerne. De 

deltagende parter både virksomheder, jobsøgere og jobcentre har tilkendegivet at 

"Jobvendsyssel" levede op til forventningerne, og der er en positiv indstilling i 

forhold til at afvikle en jobmesse i fællesskab igen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at evaluering af 

jobmessen tages til efterretning.  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2009 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Evaluering af jobmesse 2009 (dok.nr.37/09) 

Regnskab for Jobmesse 2008 (dok.nr.38/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/36 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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3.   Omlægning af Projektafdelingen samt implementering af nye 

styringsprincipper - Projektdesign 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af en grundig analyse af den nuværende tilrettelæggelse af 

samarbejdet mellem Jobcentret og Projektafdelingen samt anvendelsen af andre 

aktører fremlagde Ernst & Young på mødet den 8. december rapport dateret den 2. 

december 2008 indeholdende blandt andet et forslag til en ny projektstruktur, der 

ligeledes tager højde for at Frederikshavn Kommune den 1. august 2009 overtager 

ansvaret for de forsikrede ledige. 

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på den baggrund den 8. december 2008 

følgende:  

-         at implementeringen af BUM-modellen skal være klar til 1. august 2009 

-         at aktiveringen i Skagen bibeholdes, men at der findes egnede nye 

lokaler i Skagen 

-         at drøftelse af Genbrugsbutikken sættes på dagsordenen på næste 

møde 

-         at organiseringen omkring Projektafdelingen principielt gennemføres 

som foreslået af     revision 

-         at andre aktører styres som nævnt i indstillingen 

Hermed fulgte udvalget de væsentligste anbefalinger fra Ernst & Youngs rapport, 

opgaven er herefter at udmønte anbefalingerne i konkrete handlinger.  

Sideløbende med omlægning af projektafdelingen og implementering af de nye 

styringsprincipper pågår en proces hen imod overtagelsen af ansvaret for de 

forsikrede ledige. I ”Proces- og tidsplan for Jobcenter Frederikshavn ….de statslige 

dele af jobcentrene” beskrives organiseringen af denne proces. Specielt i forhold til 

følgende arbejdsgrupper:  

      Organisering og ledelsesstruktur - i kommissoriet til denne 

arbejdsgruppe fremgår det, at der skal fremlægges forslag til indtænkning 

af BUM-modellen i den fremtidig organisering  

      Sekretariat - i kommissoriet til denne arbejdsgruppe fremgår det, at der 

skal fremlægges forslag til fremtidige sekretariatsopgaver i relation til BUM-

modellen 

      Aktiveringsstrategi - denne arbejdsgruppe skal ligeledes udarbejde 

forslag til design af kontaktforløb og tilbud til borgere i alle målgrupper, 

herunder brugen af andre aktører. Arbejdsgruppen skal yderligere 

udarbejde forslag til administrative forretningsgange- og 

opfølgningssystemer.  

…vil der være flere snitflader og afhængigheder i forhold opgaven med at omlægge 

projektafdelingen og indførelsen af BUM-modellen. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/80 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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I et vist omfang vil det være muligt, at løfte dele af opgaven omkring omlægning af 

projektafdelingen samt implementering af BUM -modellen, gennem de foreslåede 

arbejdsgrupper under processen med overtagelsen af ansvaret for de forsikrede 

ledige. Det vil, dog være nødvendigt i større udstrækning at  involvere 

Projektafdelingen såvel på ledelses - som medarbejderside, i opgaven. Det skal 

derfor foreslås, at der parallelt med processen omkring overtagelsen af ansvaret for 

de forsikrede ledige nedsættes en arbejdsgruppe med følgende kommissorium:  

      Med udgangspunkt i Ernst & Youngs anbefalinger i rapport dateret den 2. 

december 2008 udarbejdes detaljeret beslutningsforslag, der konkret 

udmønter rapportens anbefalinger vedrørende: 

o   Ny projektstruktur 

o   Styringsprincipper (BUM-model) 

o   Projektafdelingens ydelser (ydelseskatalog og kvalitetsstandard) i 

sammenhæng hermed fastlægges Projektafdelingens fremtidige 

fysiske lokaliseringer og de enkelte tilbuds formål fastlægges 

eksplicit 

o   Dimensionering af Projektafdelingen herunder fastlægger 

snitfladerne mellem projektafdelingen og Jobcentret – dvs. hvor 

løses opgaverne 

o   Bestillerenhedens opgaver beskrives herunder den nødvendige  

monitorering og kvalitetsopfølgning af aktiveringsindsatsen  

      Arbejdsgruppen skal tage skyldig hensyn til korresponderende 

arbejdsgrupper, der arbejder med enkeltelementer af kommissoriet – i 

processen omkring overtagelse af ansvaret de forsikrede ledige  

      Arbejdsgruppen består af: Projektchef NN, områdeleder Jytte Heisel, 

områdeleder Birgitte M. Christensen, Jobc enterchef Flemming Søborg eller 

anden leder udpeget af Flemming Søborg, leder af Projektafdelingen Ole 

Schwartz, samt 6 medarbejderrepræsentanter, hvoraf de 3 er fra 

Projektafdelingen 

      Arbejdsgruppen organiserer selv sit arbejde i samråd med projektchefen, 

der samtidig er formand for arbejdsgruppen. Der fremlægges en detaljeret 

tidsplan for arbejdet primo februar måned og der aflægges 

delafrapportering til direktøren/udvalget i marts måned og april måned - 

afpasset efter udvalgsmøderne. Den endelige ”betænkning” foreligger 

ultimo maj, på samme tidspunkt forelægges masterplanen for fusionen på 

et seminar. Høring i relevante MED-udvalg sker herefter. 
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Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslag til 

projektdesign godkendes. 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2009 

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

projektdesign - udkast (dok.nr.158/09) 
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4.   Proces- og tidsplan for fusion pr. 1. august 2009 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har i forbindelse med 

finanslovsaftalen for 2009 indgået aftale om, at kommunerne fra 1. august 2009 

overtager de statslige dele af jobcentrene, hvorved der etableres en enstrenget 

beskæftigelsesindsats. 

  

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at tilrettelægge 

planlægningsprocessen, der er forbundet med overtagelsen af den statslige del af 

Jobcenter Frederikshavn i dialog med og  ved inddragelse af medarbejderne. 

Målsætningen er at udvikle organisatoriske- og strategiske løsninger, hvor fokus er 

på sikker drift inden for de rammer der er fastlagt af Frederikshavn Kommune.  

  

Planlægningsprocessen er planlagt således, at der både fokuseres på de områder, 

hvor der som følge af kommunens overtagelse af statslige opgave nødvendigvis 

skal ske ændringer og de hjørner af Jobcentrets indsats, hvor der er behov for et 

serviceeftersyn. 

  

Proces- og tidsplanen beskriver baggrunden for det kommende 

planlægningsarbejde, herunder formål og delmål og organiseringen af arbejdet i 

styre- og arbejdsgrupper.  

  

Proces- og tidsplanen har været drøftet på et fællesmøde i Arbejdsmarkeds-MED 

og Jobcenter-SU den 18. december 2008, hvor planen blev tiltrådt og den 

fremadrettede mødeplan for Arbejdsmarkeds-MED og Jobcenter-SU frem mod 

fusionen aftalt.  

  

Som følge heraf er der indkaldt til personalemøde med Jobcentrets medarbejdere 

den 15. januar 2009 og der afvikles styregruppemøde den 21. januar 2009. På 

dette styregruppemøde vil medlemmerne til arbejdsgrupperne blive udpeget og 

startskuddet til projektarbejdet givet.  

  

Samtlige medarbejdere vil løbende blive holdt orienteret om arbejdet via intranettet. 

Der forventes afholdt et fusionsseminar for medarbejderne i maj 2009.  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,  at proces- og 

tidsplanen for fusionsprocessen tages til efterretning.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14929 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2009 

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Proces- og tidsplan vedrørende fusion pr. 1.9.2009 (dok.nr.28/09) 
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5.   Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder.  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at statistikkerne tages 

til efterretning.  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2009 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Resultatoversigt - Frederikshavn Kommune - pr. 28.11.2008.xml (dok.nr.281/09) 

revideret prognose 2009 5. december 2008.xls -  (dok.nr.326/09) 

Statistik for sygedagpenge.pdf  (dok.nr.693/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6088 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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6.   Genbrugsbutik i Skagen 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/84 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: bjth 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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7.   Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/6085 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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8.   Eventuelt 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2009 

Intet til dette punkt. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6687 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Jørn Larsen 
   

      

John Christensen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Bruno Müller 
   

 

      

Brian Pedersen 
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

 
 


