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1. Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af budgetforslag for 

2010 

 

Sagsfremstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har - inden for de økonomiske 

rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt oplæg til budet 2010. 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 10. august 2009. 

  

De samlede nettoudgifter, på Arbejdsmarkedsudvalgets område, beløber sig til 

634,2 mio. kr. Budgettet beskrives i vedlagte bilag, bestående af diverse 

specifikationer mv., en tekstmæssig beskrivelse af de enkelte indsatsområder 

(budgetoplæg/-bemærkninger), samt beskrivelse af problemområder.  

  

Materialet vil danne grundlag for forvaltningens præsentation af 

budget forslaget.Ved gennemgangen vil budget- og regnskabsmedarbejdere 

deltage 

  

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.  

  

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. august 2009:  

- John Kristensen 

- Børge Hansen 

- Susanne Nielsen 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at budget forslaget fremlægges til drøftelse, idet 

Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at tage stilling til det administrativt 

udarbejdede budget, samt de beskrevne problemområder.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009  

Drøftet - forvaltningen udarbejder forslag til reduktioner, der afbalancerer 

problemblokken vedrørende førtidspension. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14360 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Bilag 

AMU - Budget 2010 - PDF (dok.nr.80886/09) 

Høringssvar fra medarbejdersiden i MED-SSAF  (dok.nr.83056/09) 
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2. Budgetrevision pr. 30.06.2009 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har gennemført budgetrevision pr. 30.06.2009, resultatet heraf vil 

blive fremlagt på mødet. 

  

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. august 2009:  

- John Kristensen 

- Børge Hansen 

- Susanne Nielsen 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at budgetrevisionen drøftes.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009 

Forvaltningen udarbejder forslag til næste ordinære møde, der yderligere kan 

nedbringe driftsudgifterne.  

 

Bilag 

AMU - Budgetrevision pr. 30/6 2009 - PDF (dok.nr.80889/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14364 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: tofi 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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3. Eventuel etablering af alternativt tilbud i Frederikshavn til 

målgruppen for PMU 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har analyseret situationen omkring udsatte unge i Frederikshavn 

Kommune, som er indskrevet på PMU (Praktisk Medhjælper Udvikl ing). 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Arbejdsmarkeds- og Socialafdelingen 

har haft til opgave, at etablere et overblik over, hvad tilbuddet rummer i relation til 

udgifterne til den erhvervsafklarende del og bo-delen, samt afsøge mulighederne for 

eventuelle alternativer til tilbuddet. Hovedparten af de eksisterende kontrakter 

vedrørende erhvervsafklaring og bo-del er enten udløbet eller udløber snart. For 

enkelte unge er aftalerne forlænget frem til 1. september, hvor der skal foreligge en 

afklaring af deres fremtidige tilbud.  

Arbejdsgruppen har undersøgt det eksisterende tilbud sammenholdt med mulige 

alternativer, og konklusionen er, at Frederikshavn Kommune selv kan 

sammensætte et tilbud bestående af botilbud og erhvervsafklaring, der er lige så 

kvalificeret som det aktuelle tilbud og væsentligt billigere.  

Tilbuddene i PMU regi hænger sammen, således at tilbuddet til den unge typisk er 

en samlet løsning bestående af  botilbud og erhvervsafklaring. Alt afhængig af 

hvilket tilbud, der findes mest hensigtsmæssigt, varierer månedsprisen pr. person 

mellem kr. 35.000,00, - og kr. 42.000,00.  

Til sammenligning, er arbejdsgruppen kommet frem til, at det er muligt for 

Frederikshavn Kommune, at sammensætte et tilbud bestående af bo-støtte og 

erhvervsafklaring for under kr. 14.000,00 pr. person pr. måned. Dette tilbud kan 

deles op således, at bo-støtte og erhvervsafklaring kan tilkøbes uafhængigt af 

hinanden til en månedspris pr. borger på hhv. kr. 8.467,00 for bo -delen, og kr. 

5.105,00 for erhvervsafklaringen. Udover erhvervsafklaring, kan der i 

Arbejdsmarkedsafdelingens Projektafdeling oprettes 8 pladser til beskyttet 

beskæftigelse til de unge, der er tilkendt førtidspension. Månedsprisen pr. borger for 

dette tilbud andrager kr. 4.896,00. 

Desuden forventes det, at den gennemsnitlige længde af 

erhvervsafklaringsforløbene mindskes væsentligt i forhold til det nuværende tilbud, 

hvor der er flere eksempler på unge, som er tilknyttet PMU gennem flere år. Den 

mindskede varighed af tilbuddene skyldes, at Projektafdelingen har gedigen erfaring 

med netop målrettet erhvervsafklaring – oftest med en længde af forløbene, der 

tælles i måneder. 

Arbejdsgruppen indstiller, at Frederikshavn Kommune etablerer alternativt tilbud 

i Frederikshavn til målgruppen for PMU og at der sker en løbende udslusning af de 

unge fra PMU med henblik på tilbud i Frederikshavn. Denne overførsel sker 

således, at den unge ikke oplever en egentlig afbrydelse i tilbuddet. Botilbudet 

etableres i Frederikshavn og flere muligheder kan komme på tale enten i egne 

bygninger (Birketoften), eksisterende kollegier med plads, eller lignende bygninger 

med egnede værelser og fællesrum. De berørte unge og deres forældre vil blive 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13892 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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inviteret til et informationsmøde, hvor der vil blive orienteret om baggrund og forslag 

til lokalt tilbud i Frederikshavn.  

  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Opsummering af forskellen på PMU’s tilbud og egne tilbud  

Bo-tilbud: 

  

PMU’s bo-tilbud pr. person pr. måned 

gennemsnitlig:                       

kr. 10.700,00    

  

  

Eget bo-tilbud pr. person pr. 

måned:                                                    

kr.   8.467,00 

  

  

Besparelse pr. person pr. 

måned:                                                       

kr.   2.133,00     kr. 2.133,00 

  

Erhvervsafklaring:     

PMU’s erhvervsafklaringstilbud pr. person pr. 

måned:                      

kr. 29.000,00 

  

  

Eget erhvervsafklaringstilbud pr. person pr. 

måned:                          

kr.  5.105,00 

  

  

Besparelse pr. person pr. 

måned:                                                       

kr. 23.895,00     kr. 23.895,00    

  

Besparelse pr. person pr. måned i 

alt:                                                                     

       

  kr. 26.028,00    

  

Dette svarer til en årlig besparelse pr. person 

på:                                                        

  kr. 312.336,00 
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Indstilling 

Direktøren indstiller til udvalgets godkendelse  

    at der igangsættes forhandlinger med PMU med henblik på løbende 

afvikling af de enkelte igangværende forløb, og at der i stedet tilbydes 

bostøtte og erhvervsafklaring i kommunens eget regi  

    at der etableres et antal botilbud i Frederikshavn 

    at der etableres særlige tilrettelagte erhvervsafklaringsforløb for målgruppen 

i Projektafdelingen. 

    at der tilknyttes støtte/kontaktperson til botilbudet på baggrund af den 

enkelte unges behov herfor.   

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009 

Konkret beregning udleveret på mødet. 

Godkendt som indstillet idet forslag til konkret udmøntningsplan forelægges 

udvalget forinden effektuering. 

Botilbud i Frederikshavn - rettes til botilbud i Frederikshavn kommune.  

 

Bilag 

Socialafdelingens redegørelse vedrørende tilbud om bostøtte til unge mellem 18-25 år (dok.nr.79476/09) 

Beskrivelse af PMU fra deres hjemmeside (dok.nr.79480/09) 

Redegørelse vedrørend tilbud til udsatte unge (dok.nr.79530/09) 

Venteliste til bofællesskabspladser/andre tilbud  (dok.nr.80382/09) 

Beregning over besparelse  (dok.nr.83059/09) 
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4. Eventuel etablering af partnerskabsaftale med LO 

 

Sagsfremstilling 

LO Frederikshavn har rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune  med henblik 

på drøftelser om etablering af en partnerskabsaftale. Partnerskabsaftale har til 

formål at styrke den samlede beskæftigelsesindsats over for de forsikrede ledige, 

som er medlemmer af en LO a-kasse.  

Indholdet i partnerskabsaftalen er foreslået som værende formidlingsarbejde, 

herunder gennemførelse af det samlede kontaktforløb ved hjælp af 5 oplistede 

basisydelser, som fremgår af bilag X (Partnerskabsaftale om aktiv 

beskæftigelsesindsats mellem Frederikshavn Kommune og LO Frederikshavn´s 

fagforeninger og a-kasser.) 

Efter drøftelse med LO’s repræsentanter; Søren Larsen fra Dansk Metal, Jørgen 

Helledige fra 3F og Steen Christensen fra LO og jobcenterchef Flemming Søborg 

samt arbejdsmarkedschef Mai Hein vurderes det hensigtsmæssigt at udvide en 

eventuel samarbejdsaftale med følgende særlige fokusområder:  

    Unge under 30 år 

    Sygemeldte forsikrede ledige. Se bilag X ( Oplæg ved aftaler om 

partnerskab, punkt 3) 

    Flaskehalsledige som ikke længere kan påregne at finde arbejde på 

udvalgte områder som eksempelvis produktion af sikkerhedssko (tidl. 

Sæby) mv 

    Sikring af et læringsrum for medarbejdere i de berørte a-kasser, faglige 

organisationer og arbejdsmarkedscentret, hvor også erfaringsudveksling 

kan finde sted løbende 

    Kombination af partnerskabsaftalens 5 oplistede basisydelser med aktive 

tilbud efter beskæftigelseslovens kapital 10, 11 og 12 med det formål at 

sikre 75 %´s refusion. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til udvalget: 

       at der indledes forhandlinger med LO Frederikshavn med henblik på 

etablering af partnerskabsaftaler indenfor rammerne af de forhold, som er 

beskrevet i bilag X ( Oplæg ved aftaler om partnerskab)  

    at det drøftes om, hvorvidt der ønskes indgået aftale om brug af LO som 

anden aktør i relation til udarbejdelse af jobplaner mv 

    at det  drøftes  om, hvorvidt  aftalen skal  indgås med samtlige 

organisationer under LO Frederikshavn her og nu, eller om der i første 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14065 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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omgang skal indgås en pilot-aftale med et enkelt forbund  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009  

Søren Visti Jensen erklæret inhabil.  

Forvaltningen forhandler en aftale for hele LO-området i dagpengeperioden indtil 

aktiveringsperiodens start. 

Brian Pedersen er af den opfattelse, at A-kasserne principielt skal have betaling for 

udførelse af kommunale opgaver.  

 

Bilag 

Oplæg ved aftale om partnerskab (dok.nr.79627/09) 

Partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune og LO (dok.nr.79629/09) 
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5. Status vedrørende indsatser/handlinger i forhold til den 

overordnede plan for unge i kommunen jf. UTA planen  

 

Sagsfremstilling 

Den 8.oktober 2008 godkendte Byrådet en budgetbemærkning vedrørende 

forstærket kommunal indsats for Ungdomsuddannelse til Alle i Frederikshavn 

kommune.  I den bemærkning er der fokus på styring af indsatsen ved hjælp af 

fælles målsætninger.  Den kommunale indsats skal have sit primære fokus på 

uddannelse.  Det skal sikres, at unge mellem 15 – 25 år oplever, at der er en 

indgang til kommunen med uddannelsesperspektivet i centrum, at alle unge har en 

uddannelsesplan, og at der er et passende udbud af fleksible og målrettede 

uddannelsestilbud, der matcher den enkelte unges talent og behov.  Der skal 

udvikles og implementeres nye samarbejdsstrukturer i kommunen.  

Udmøntningen sker bl.a. ved: 

  

 at alle ansatte, der arbejder med unge i Arbejdsmarkedscentret, samles 
1.august 2009 i et tværgående ungeteam på ca. 17 personer, som dækker: 

Unge forsikrede, unge kontanthjælpsmodtagere, brobyggere samt en 
medarbejder fra UUV. Der er udpeget en tovholder for ungeteamet, 
Margaretha Cedergren. Den fysiske placering for ungeindsatsen bliver i 

Frederikshavn midtby på Parallelvej.   

 at der i løbet af august 2009 nedsættes et tværgående Ungeråd.  

 at der den 30.september 2009 afholdes en ungetemadag for kommunale  
aktører med unge som omdrejningspunkt. 

 at Arbejdsmarkedscentret samarbejder med Skagen Uddannelsescenter 
om en særlig indsats med hensyn til ungeindsatsen i udkantsområderne i 
Frederikshavn Kommune med særlig fokus på unge piger uden børn, unge 

mødre og unge mænd. Der ansøges om ekstern finansiering til denne 
indsats i perioden september 2009 – juni 2010. 

 at den påbegyndte indsats evalueres ultimo 2009 med henblik på at 
ungeteamet udviddes fra 1.februar 2010 med repræsentanter fra Børne - og 
Kulturforvaltningen (familieafdelingen, PPR, ungdomsskolen, 
specialpædagogisk rådgivning).  

Herved tages der fat på en række af de forhold, som der peges på i såvel UTA 

handlingsplanen og budgetbemærkningen: En indgang for unge, bedre tværfaglig 

koordinering og dermed en påbegyndelse af medbrydningen af eksisterende 

administrative og andre barrierer. Men der er fortsat indsatser j f. UTA 

handlingsplanen, som der skal tages fat på f.eks. er etableringen af et 10 klasse-

center jf. UTA handlingsplanen pt. ikke afklaret.  

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14080 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Indstilling 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009  

Taget til efterretning. 
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6. Frederikshavn Kommunes solpolitik 

 

Sagsfremstilling 

Efter henvendelse fra Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i 

Frederikshavn blev der den 12. september 2008 afholdt et møde, hvor 

Kræftens Bekæmpelse orienterede om forebyggende indsatser mod den 

stigende forekomst af hudkræft og modermærkekræft i Danmark. På 

mødet deltog repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse i Region 

Nordjylland, formanden for Sundhedsudvalget samt repræsentanter fra 

Børne- og Kulturforvaltningen og Sundheds- og Handicapafdelingen i 

Frederikshavn Kommune.  

              

Danmark har en af de højeste forekomster af både hudkræft og 

modermærkekræft i verden. Kræft i huden skyldes i langt de fleste 

tilfælde, at man har været udsat for overdreven UV -stråling. 

Undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse viser, at kræft i huden er den 

mest hyppige kræftsygdom i Danmark. Især unge er i en stor risiko for at 

udvikle modermærkekræft, hvilket blandt andet skyldes deres høje forbrug 

af solarier og solbadning.  

  

Kræft i huden er imidlertid en af de kræftformer, som kan forebygges. 

Således kan omkring 85% af alle tilfælde af hudkræft og 

modermærkekræft forebygges ved færre solskoldninger, mindre UV-docis 

og fornuftige solvaner tidligt i livet. På mødet blev det derfor besluttet, 

at der skulle udarbejdes et forslag til en overordnet solpolitik for 

Frederikshavn Kommune, som kan indgå i kommunens samlede 

sundhedspolitik og, at Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse 

skulle være tovholder for processen.  

  

På baggrund af dette har Afdelingen for Sundhedsfremme og 

Forebyggelse i samarbejde med lederen af sundhedsplejen og 

repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen udformet et udkast til en 

solpolitik for Frederikshavn Kommune.  

  

Det overordnede formål med solpolitikken er at få solbeskyttelse gjort til 

en vigtig bestanddel af borgernes og medarbejdernes hverdags- og 

arbejdsliv. Omdrejningspunktet for indsatsen på området er ”Vi har brug 

for solen – men med omtanke”. I tråd med dette forslås følgende 

operationelle mål: 

  

 At øge borgernes og medarbejdernes opmærksomhed på 

solbeskyttelse  

 At øge borgernes viden om forebyggelse og udvikling af hudkræft  

 At opmuntre borgere og medarbejdere til at tage ansvar for deres 
egen og andres solbeskyttelse  

 At sikre muligheden for solbeskyttelse i kommunale anlæg og 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3055 

 Forvaltning:  

 Sbh: cheg 

 Besl. 

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

 At afskaffe solarier i kommunale anlæg og institutioner  

  

  

Beslutning MED Hovedudvalget den 11. juni 2009  

MED Hovedudvalget anbefaler, at solpolitikken godkendes med de faldne 

bemærkninger.  

  

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at  

  

 udkast til Frederikshavn Kommunes solpolitik godkendes  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009  

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Udkast til Frederikshavn Kommunes solpolitik (dok.nr.54362/09) 
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7. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at statistikkerne tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Resultatoversigt Frederikshavn Kommune pr. 30.07.09.pdf  (dok.nr.80208/09) 

Statistik for sygedagpenge.pdf  (dok.nr.80834/09) 

Prognose juli og prognose 2010 (dok.nr.80494/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2517 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: roni 

 Besl. komp: AMU 
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8. Social-, Sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren orienterer 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/6085 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009  

Der er aftalt ekstraordinært møde i udvalget den 26.8.2009 kl. 13.00.  

 

 

 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 
   

 

 
 


