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1.   Handicappolitik for Frederikshavn kommune 2009-

2011 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog 28. maj 2008 en Socialplan for 

handicapområdet. Med Socialplanen blev det vedtaget, at det skulle 

udarbejdes en konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Handicaprådet fik til opgave at stå for udarbejdelsen af politikken og 

nedsatte efterfølgende en arbejdsgruppe i august 2008, der skulle styre 

processen omkring udarbejdelse af politikken.  

  

Handicaprådet valgte i forbindelse med udarbejdelsen af politikken at 

afholde høringsseminar for borgere, handicaporganisationer, politikere og 

medarbejdere i kommunen. Her fremgik det tydeligt, at nøglebudskaberne 

til Frederikshavn Kommune på handicapområdet er: Koordination, 

samarbejde, information og sammenhæng i livsforløb.  

  

På baggrund af dette arbejde har Handicaprådet udformet et endeligt 

udkast til en konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Handicappolitikken består af 10 indsatsområder: 

1. Mulighed for boliger efter behov  

2. Mulighed for dagtilbud efter behov  

3. Individuel støtte og hjælpemuligheder  
4. Inklusion i arbejdslivet  
5. Undervisning/uddannelse for alle  

6. Alle skal have adgang til fritids-, idræts- og kulturtilbud  
7. Tilgængelighed og reel bevægelsesfrihed  
8. Samarbejde og medindflydelse  

9. Sammenhæng i indsatsen  
10.  Information og kommunikation  

  

Til hvert indsatsområde knytter sig en målsætning, en række delmål, en 

konkretisering af initiativer, som iværksættes for at opfylde målsætning og 

delmål samt angivelse af, hvem der er ansvarlige for gennemførelsen af 

initiativerne.  

  

Til initiativerne er tilføjet en kategori af ”vil -gerne” initiativer. ”Vil-gerne 

initiativerne” skal opfattes som de politiske udvalgs idébank til, hvor der 

kan sættes yderligere ind. Til ”vil -gerne” initiativerne er der derfor endnu 

ikke angivet ansvarlige. En stor andel af ”vil-gerne-initiativerne” er 

fremkommet på høringsseminaret om handicappolitikken, hvor brugere, 

pårørende, medarbejdere, organisationsrepræsentanter og politikere 

deltog i drøftelsen af fremtidens handicappolitik.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8677 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anli 

 Besl. 

komp: SOU/BUU/KFU/SUU/ABM/TU/PMU/ØU/BR 
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Hensigten er, at ”vil-gerne-initiativerne” i løbet af indeværende 

handicappolitiks to-årige periode kommer til at indgå i de prioriteringer, 

som de politiske udvalg og de enkelte forvaltninger gør sig indenfor deres 

ansvarsområde.  

  

Forudsætninger for politikken  

Til grund for politikken ligger en række forudsætninger, som skal sikre 

implementeringen af handicappolitikken: 

 For at styrke Handicaprådets position som det organ, der 

varetager handicappolitiske spørgsmål i bredeste forstand i 
Frederikshavn Kommune placeres Handicaprådet organisatorisk 
centralt - gerne under Borgmesteren.   

 For at sikre at Frederikshavn Kommune er og fortsætter med at 
være en frontkommune på handicapområdet ansættes der en 
centralt placeret handicapkonsulent i kommunen. 

Handicapkonsulentens opgaver bliver at implementere og følge op 
på Handicappolitikken, være det bindende led i kommunens 
handicapindsatser, sikre tværsektoriel og tværfaglig koordinering 

både internt og i samarbejde med organisationer, foreninger og 
erhvervsliv, arbejde med informationsindsatsen på forskellige 
niveauer og fungere som den ene relevante indgang til 

Frederikshavn Kommune i alle spørgsmål vedrørende 
handicapområdet.   

 Samtidig med ansættelsen af en handicapkonsulent anbefaler 

Handicaprådet, at der oprettes et koordineringsteam på tværs af 
afdelinger og sektorer. Til koordineringsteamet udpeges en række 
nøglepersoner, som samtidig udgør handicapkonsulentens 

netværk ud i forvaltninger og afdelinger.  

 Handicappolitiske konsekvenser indføres konsekvent i skabelonen 
for sagsfremstillinger. på den måde sikres det, at det 
handicappolitiske perspektiv er til stede i forhold til alle de 
beslutninger, der træffes i kommunen.  

Handicaprådet anbefaler: 

  at det endelige udkast til handicappolitikken vedtages  

  at Handicaprådet organisatorisk placeres centralt under Borgmesteren  

  at der ansættes en handicapkonsulent som refererer til Handicaprådet  

  at der indføres "handicappolitiske konsekvenser" i skabelonen for 

sagsfremstillinger til de politiske udvalg 

  

  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009 

Det indstilles til Byrådets godkendelse, at Handicaprådets anbefalinger 

følges, dog med den ændring, at handicapkonsulenten skal være 

ressourceperson for Handicaprådet.  

  

Fraværende: Bruno Müller. 
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Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2009 

Anbefales godkendt.  

Fraværende: Brian Pedersen 

 

Bilag 

Tilrettet udkast til handicappolitik den 190109 (dok.nr.5508/09) 
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2.   Udmøntning af projekt Ungdomsuddannelse Til Alle (UTA) 

 

Sagsfremstilling 

I foråret 2007 gav Børne- og Ungdomsudvalget tilsagn til, at Frederikshavn 

Kommune ansøgte om at være med i KL’s og Undervisningsministeriets projekt 

vedr. ”Ungdomsuddannelse til alle”. Ansøgningen resulterede i, at Frederikshavn 

Kommune blev én af de 17 kommuner, som er med i projektet.  

  

Modelkommuneprojektet blev igangsat i september 2007, og projektorganisationen 

består af repræsentanter fra lokale ungdomsuddannelser, VUC, UU Vendsyssel, 

Arbejdsmarkedsafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen. Der har været nedsat 

en række tværgående arbejdsgruppe, som bl.a. har udarbejdet analyse, undersøgt 

nye samarbejdsformer m.m. 

  

  

Styregruppen består af: 

  

Mogens Larsen (VUC) 

Søren V. Nielsen (EUC Nord) 

Svend Kobberup (Handelsskolen) 

Poul Stenhøj (Gymnasiet) 

Niels Christian Andersen (UU Vendsyssel)  

Lis Rom Andersen (Børne- og Kulturdirektør) 

Jan Nielsen (Direktør for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet) 

Britta Andersen (Ungdomschef) 

Cai Møller (LO) 

Preben Holm (DI) 

  

På baggrund af drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2008 og 

projektorganisationens arbejde har UTA Frederikshavn formuleret en handleplan 

for en forstærket indsats i UTA-projektet (se bilag).  

  

Handleplanen redegør for udfordringer i Frederikshavn kommune i forhold til at 

realisere målet om at 95% af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og 

handleplanen fremsætter konkrete forslag til en forstærket indsats:  

  

 10. klasse som dynamo for UTA-indsatsen  

 Den tværgående ungeindsats  

 Andre former for forsørgelsesgrundlag og incitamentsstrukturer  

 Sæt skub i EGUen  

 Den tværgående mentorindsats  

 Den tværgående praktikpladssøgning  

 Dansk som andetsprog til unge to-sprogede mellem 15 og 25 år  

  

Handleplanen lægger op til, at der formuleres et udviklingsprojekt med henblik på 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1258 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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at sikre en indgang i beskæftigelses - og uddannelsesindsatsen for unge. jf 

budgetbemærkning, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2009.  

  

  

Handleplanen trækker og en tråd til andre lokale tiltag, herunder:  

 Etableringen af STUen – den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for 

unge med behov for særlig støtte  
 Arbejdsgangsanalyse af mentorfunktioner  

  

Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse vil der blive 

udarbejdet kommissorier for de respektive indsatsområder og udviklingsprojektet. 

Indsatserne gennemføres i samarbejde med Arbejdsmarkeds-afdelingen og 

Ungdomsuddannelserne.  

  

  

Styregruppen for UTA Frederikshavn har behandlet sagen den 21. januar 2009 og 

anbefaler handleplanen med følgende bemærkninger:  

  

 At opfyldelse af målsætningen forudsætter et stærkt fokus på folkeskolens 
faglige udvikling og uddannelsesforberedende sigte.  

 At der gøres opmærksom på risikoen for at ressourcerne til 
normalundervisning i folkeskoler og ungdomsuddannelser udhules såfremt 
der ikke afsættes de nødvendige ressourcer.  

 At 10. klasse-centret er centralt for indsatsen og bør være tilpas ambitiøs til 
at løfte indsatsen  

 At der lægges vægt på at afdække og afhjælpe økonomiske, faglige, 
sociale og kulturelle barrierer for opfyldelsen af målsætningen  

  

UTA-indsatsen er som nævnt tværgående mellem beskæftigelses- og 

uddannelsesområderne, og derfor anbefaler UTA Frederikshavn at handleplanen 

fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget til udtalelse.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:  

  

 at Børne- og Ungdomsudvalget godkender UTA-handleplanens forslag til 
indsatsområder  

 at Børne- og Ungdomsudvalget videresender sagen til udtalelse i 

Arbejdsmarkedsudvalget  

 at styregruppen i UTA Frederikshavn får til opgave at realisere 
handleplanen 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2009 
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Anbefales - det bemærkes, at den organisatoriske placering af UU afklares, jf. KL´s 

anbefalinger i forbindelse med planlægningen af overtagelsen af ansvaret for de 

forsikrede ledige.  

 

Fraværende: Brian Pedersen.  

 

Bilag 

Forslag til handleplan for UTA januar 2009 - til BUU godkendelse (dok.nr.8782/09) 
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3.   Status på særlig sygedagpengeindsats - evaluering af + 52 

ugers forløb 15.5. - 31.12.2008  

 

Sagsfremstilling 

Udvalget har besluttet, at udlægge størsteparten af de sygedagpengesager, hvor 

varigheden var længere end 52 uger, til anden aktør.  

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

        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  

        Ca. 30 % vil kunne raskmeldes i processen  

        Ca. 30 % vil kunne visiteres til fleksjob eller revalidering   

        Ca. 30 % vil kunne overgå til førtidspension 

Der blev ligeledes iværksat tiltag i Jobcentret således, at der blev tilkøbt ekstra 

timer ved lægekonsulent fra Socialmedicinsk enhed, Virksomhedspraktikker 

udfærdiget af dels Projektafdelingen og AS3 samt optimeret i forhold til at ”tage fra” 

med henblik på førtidspensionsansøgninger. 

  

  

Det er forvaltningens vurdering, at resultatet er tilfredsstillende – der har dog været 

afholdt møder med de aktører, som fortsat har uafsluttede sygedagpengesager pr. 

31. december 2008 med henblik på, at opnå en fælles forståelse. Der vil blive 

redegjort for møderne.  

  

 

Indstilling 

Social-, sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning.  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2009 

Taget til efterretning. 

Fraværende: Brian Pedersen 

  

 

Bilag 

Opgørelse over sygedagpengesager over + 52 uger (dok.nr.18926/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15179 

 Forvaltning:  

 Sbh: sucr 

 Besl. komp:  
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4.   Prognose for udvikling i ledighed og beskæftigelse 

 

Sagsfremstilling 

Jobcenter Frederikshavn har stor fokus på den aktuelle beskæftigelsessituation i 

kommunen.  

  

Som følge af den økonomiske krise har virksomhederne i Nordjylland siden 4. 

kvartal 2008 haft en dalende efterspørgsel efter arbejdskraft, og region Nordjylland 

har, som de øvrige regioner, oplevet en stor stigning i varslings- og 

arbejdsfordelingssager.  

  

Jobcenter Frederikshavn har således også mærket en afmatning i beskæftigelsen 

og en stigning i antallet af tilmeldte ledige.  

  

Notatet omkring prognosen for udvikling i ledighed og beskæftigelse tager således 

afsæt i Beskæftigelsesregionens overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland i 1. 

halvår 2009, den nyeste ledighedsopgørelse fra Danmarks statistik, samt aktuelle 

ledighedstal og opgørelser over varslings- og fordelingssager på Jobcenter 

Frederikshavn.  

  

Jobcentret forventer en stigende ledighed igennem 2009 og anser det for 

sandsynligt, at antallet af ledige i Frederikshavn kommune kan stige fra ca. 820 

fuldtidsledige ved udgangen af 2008 til ca. 1400 fuldtidsledige ved udgangen af 

2009.    

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen 

vedrørende prognose for udvikling i ledighed og beskæftigelse tages til 

efterretning.  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2009 

Taget til efterretning. 

Fraværende: Brian Pedersen 

 

Bilag 

Notat - prognose for udviklingen i ledighed og beskæftigelse - februar 2009 (dok.nr.18807/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2627 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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5.   Forslag om fælles seminar for Arbejdsmarkedsudvalget og 

Det Lokale Beskæftigelsesråd 

 

Sagsfremstilling 

Med det formål at øge samspillet mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det  Lokal 

Beskæftigelsesråd i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2010 

anbefales det, at der afvikles et fælles seminar på Læsø i maj eller juni måned 

2009 vedrørende planproces 2010.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Jobcentercheferne indstiller, at LBR drøfter indholdet i seminaret og at endelig 

tidsfastsættelse aftales mellem formændene for begge udvalg.  

  

Endeligt program udarbejdes efter høring af Arbejdsmarkedsudvalget og i samspil 

med Læsø kommune.  

 

Beslutning - Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11. februar 2009 

Fastsættet i samråd med formanden for Arbejdsmarkedsudvalget.  

  

Fraværende: Søren Selsmark-Larsen, Jytte Møller Pedersen, Morten Broberg, 

Søren Larsen ( i stedet mødte Jens Kristian Andersen), Viggo Jensen  

 

Indstilling fra Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11-02-2009 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at punktet drøftes.i 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2009 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at punktet drøftes.  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2009 

I forb indelse med udvalgets møde den 8. jun i 2009 - der afholdes på Læsø - holdes møde 

med Det Lokale Beskæft igelsesråd omkring Beskæft igelsesplan 2010.  

Fraværende: Brian Pedersen. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1659 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. komp: Det Lokale 

Beskæftigelsesråd 
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6.   Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder.  

 

Indstilling 

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

til efterretning.  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2009 

Taget til efterretning. 

Fraværende: Brian Pedersen 

 

Bilag 

Resultatoversigt Frederikshavn Kommune - pr. 30.01.2009.pdf (dok.nr.18445/09) 

Statistik for sygedagpenge.pdf  (dok.nr.18339/09) 

Statestik over sygemeldte hos virksomheder med mere end 15 ansatte (dok.nr.18800/09) 

Prognoseskema januar (dok.nr.17701/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2517 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: roni 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 

 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 02. marts 2009 Side 14 af 16 

 

 

7.   Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/6085 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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8.   Eventuel 

 

Sagsfremstilling 

Høringssvar til lovforslag vedrørende etablering af et enstrenget 

beskæftigelsessystem.  

Forslag til høringssvar fremlagt for udvalget. 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2009 

Godkendt og fremsendes som kommunens høringssvar.  

Fraværende: Brian Pedersen 

 

Bilag 

Beskæftigelsesministeriet - høringssvar vedr. lovforslag om etablering af enstrenget kommunalt 

beskæftigelsessystem (dok.nr.21181/09) 

Driftsudgifter for staten i Jobcenter Frederikshavn 2009 (2).doc (dok.nr.21182/09) 

 

 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 
   

 

 
 


